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حو�ر �لثقافات يف �أوروبا

الثقافة يف  ل���وزراء  الثالث  امل��وؤمت��ر  اأ���ش��ارك يف  اأن  اأتيح يل 

وروبي وحو�ض املتو�شط، الذي ُعقد يف اأثينا اأواخر  الحتاد الأ

اإطار عملية بر�شلونة،  اأيار )مايو( الفائت، وهو ياأتي يف  �شهر 

بولونيا  يف  عقدا  الثقافة  ل���وزراء  �شابقني  ملوؤمترين  متابعة 

الذي عقد  وزراء اخلارجية،  )رود���ض( ولجتماع  اإيطاليا  ويف 

حو�ر �لثقافات يف �أوروبا
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اإطار ال�شنة  يف كريت عام 2003، وكان مكر�شًا حلوار الثقافات، كما ياأتي يف 

ورو- متو�شطية للحوار بني الثقافات. وكان وزراء خارجية  وروبية وال�شنة الأ الأ

ورو- متو�شطي قد اأن�شوؤوا يف عام 2004 موؤ�ش�شة با�شم »اأناليند«، وهي غري  الأ

حكومية مهمتها حتقيق التقارب يف الثقافات بني �شعوب اأوروبة واملتو�شط، 

وقد حتولت هذه املوؤ�ش�شة �رسيعًا اإىل �شبكة �شخمة ت�شم نحو األف وخم�شمئة 

منظمة ملتزمة بتعزيز احلوار، وقد اأ�رست يف الكلمة التي األقيتها يف املوؤمتر 

�شالمية،  وروبية والعربية الإ اإىل بع�ض اإ�شكاليات التوا�شل بني الثقافتني الأ

وهي امل�شكوت عنها يف مفا�شل احلوار، فقد كنت اأقراأ البيانات التي تدعو اإىل 

تعزيز احلوار، واأ�شمع الكلمات التي تدعو اإليه، واأنظر اإىل الدعوات املتالحقة 

�شارة  خر، دون اأن اأحلظ م�شميات امل�شامني، واأح�شب اأن عدم الإ لالعرتاف بالآ

ف��ك��ار، ول يدخل  الأ �شطح  ي��دور على  املواجع احلقيقية يجعل احل��وار  اإىل 

تبادل  يف  ال�رساحة  على  املنمقة  الدبلوما�شية  اللغة  �شتغلب  حيث  عمقها، 

الفكر، ومواجهة الق�شايا ال�شاخنة.

واأهم الق�شايا ال�شاخنة التي ينبغي اأن يتم احلوار حولها هي املوقف من 

املتو�شط،  �شاطئ  الواقعة على  العربية وهي  را�شي  �رسائيلي لالأ الإ الحتالل 

من  ال�رساكة(  يف  اجلغرايف  الرابط  )وه��و  املتو�شط  يتطهر  اأن  ينبغي  حيث 

خر وح�شاره وجتويعه ومنعه من  الحتالل والعنف والعن�رسية وفكر اإبادة الآ

التوا�شل مع جريانه، بل منعه من احل�شول على الدواء والعالج، وقد قراأت 

�شبوع املا�شي  واأنا يف اليونان خربًا عن زوجني فل�شطينيني يف غزة ماتا يف الأ

اأن  طبيعيًا  وكان  العالج،  على  احل�شول  من  مبنعهما  اإ�رسائيل  قيام  ب�شبب 
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وروبيني كيف ميكن اأن منار�ض احلوار و�شعبنا يف فل�شطني  ن�شاأل اأ�شدقاءنا الأ

يعاين فظاعة احل�شار، ف�شاًل عن القتل اليومي وعن الدمار يف العراق، وهو 

آليات عملية  ما يتابعه العامل باأع�شاب باردة، ودون اأي موقف دويل جاد يقدم ا

يقاف حالة العنف والتمزق التي جنمت عن الحتالل، كما �شيبدو احلوار  لإ

اإىل تعريف  ره��اب  الإ املتحالفة يف حرب �شد  ال��دول  تتو�شل  اإذا مل  �شكالنيًا 

رهاب، فقد زيف املحتلون  ثقايف وح�شاري ملعنى املقاومة ولتمييزها عن الإ

رهاب  معنى املقاومة، وقدموا مغالطة فكرية حني قالوا اإنه ل يجوز تق�شيم الإ

اإىل اإرهاب �شيئ واآخر جيد، وهذه لعبة �شف�شطائية تتجاهل حق ال�شعوب يف 

الدفاع عن حريتها وعن ا�شتقاللها، وهو حق كفلته كل املواثيق الدولية وكل 

اإقامة موؤمتر لتعريف  والتهرب احلا�شل من  والو�شعية،  ال�شماوية  ال�رسائع 

اأن  ره��اب، يجعل احلوار ناق�شًا و�شيجعل بنيته ه�شة و�شكالنية، ول�شيما  الإ

كثريًا من اخلالفات احلادثة بيننا نحن العرب، وبني دول يفرت�ض اأن تكون 

منظمة  ُتعترب  فحني  املقاومة،  من  لديها  امل�شتجد  املوقف  هو  لنا  �شديقة 

»حما�ض« و»حزب اهلل« على �شبيل املثال ل احل�رس منظمتني اإرهابيتني، فاإن 

كل حقائق التاريخ ينبغي اأن ُيعاد فيها النظر، وقد ذكرت الزمالء الوزراء يف 

�رسحة ون�شب اجلندي املجهول بو�شفه  املوؤمتر باأننا جميعًا نقدم الزهور لأ

رمز املقاومة التي حققت ال�شتقالل واحلرية ل�شعوبنا، فهل نناق�ض اأنف�شنا 

فنقدم له التحية والحرتام، ثم ن�شف من يقومون بذات الفعل املقاوم باأنهم 

اإىل بحرية حمبة  املتو�شط  البحر  بتحول  مل �شعيفًا  الأ و�شيبدو  اإرهابيون؟ 

�شاطيل الع�شكرية  وتعاون و�شالم كما نحلم، وكما دعونا منذ عقود، ما دامت الأ
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والغوا�شات النووية تقف قبالة �شواطئنا تهدد �شعوبنا وتنذرها باحلروب، اإننا 

فالم ال�شينمائية، ل  نريد اأن ير�شل اإلينا الغرب ال�رسيك الكتب واملو�شيقى والأ

�شاطيل والقوى املدمرة التي تهدد اأمن �شعوبنا وم�شتقبلها. اأن ير�شل الأ

اأوروب��ة من  دول  ت�شهده بع�ض  الراهنة ما  التوا�شل  اإ�شكاليات  ويبدو من 

احلد  دون  الر�شمية  املواقف  تبدو  حيث  وامل�شلمني،  للعرب  معادية  حمالت 

املقبول يف مواجهة هذه الهجمة املنظمة من قبل ال�شهيونية، فهي لي�شت 

متطرفني  عند  �شيا�شي  برنامج  يقودها  مفتعلة  ه��ي  ب��ل  عفوية،  حمالت 

يريدون اإ�شاعة م�شاعر العداء �شد العرب وامل�شلمني املقيمني يف اأوروبة، ونحن 

نعلم اأن اإ�رسائيل كانت ت�شكو من حمالت معادية لل�شامية، وهي يف حقيقتها 

�رسائيلي وممار�شاته �شد �شعب فل�شطني،  كانت حمالت معادية لالحتالل الإ

ول�شيما حني قام �شارون ب�شحق جنني، وبتدمري البيوت فوق روؤو�ض اأ�شحابها، 

�شيحات  خرجت  يومها  الفل�شطيني،  ال�شعب  �شد  اإب��ادة  خطة  نفذ  وح��ني 

اإن�شانية من اأوروبة ت�شتنكر هذه الهمجية، بل اإن ا�شتطالعات الراأي عربت عن 

قلق اأوروبي �شعبي من خطر اإ�رسائيل على ال�شلم الدويل، وقد و�شعت اإ�رسائيل 

احلملة  حت��ول  كي  للبيع  قابلة  اإع��الم  و�شائل  بها  اأغرقت  �شخمة  ميزانية 

ن�شاين اإىل هجمة على العرب وامل�شلمني، ومن يتذكر  املعادية ل�شلوكها غري الإ

تفا�شيل فتنة احلجاب يف فرن�شا، وفتنة الر�شوم يف الدامنرك يدرك اأن وراء 

هذه املواقف والهجمات خططًا مدرو�شة لتوجيه الراأي العام، و�شتبدو الدعوة 

�شالمي،  خر منقو�شة اإن مل يتم العرتاف بالدين الإ اإىل العرتاف الثقايف بالآ

وروبية واملتو�شطية ويف  فتقدمي �شورة �شيئة لنبي امل�شلمني يف ال�شحافة الأ

الثقافية  خر واحرتام اخل�شو�شية  بالآ �شيجعل العرتاف  والفنون  الكتابات 



��لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

حو�ر �لثقافات يف �أوروبا

بعيد املنال ول �شبيل للو�شول اإليه، بل اإنه �شيدعو اإىل التوتر واإىل ال�شدام 

الثقايف الذي تلهث ال�شهيونية كي حترق الب�رسية يف نريانه.

ورو- املتو�شطي هو املوقف امل�شتجد  اإن اأخطر ما ينبغي اأن يواجهه احلوار الأ

وروبية من املهاجرين العرب وامل�شلمني يف اأوروبة،  يف بع�ض مناحي الثقافة الأ

�شاعة روح الكراهية والتنابذ بني الثقافات. حيث تعلو دعوات املتطرفني لإ

لقد ذكرت زمالئي الوزراء احلا�رسين باأن العرب �رسكاء موؤ�ش�شون للح�شارة 

يف املتو�شط، فمن �شورية انطلق الفينيقيون وبنوا على �شواطئ املتو�شط مدنهم 

ديان ال�شماوية الثالثة ولدت  التي قدمت اأوىل احل�شارات للب�رسية، كما اأن الأ

�رساكة ح�شارية  اأ�شخم عملية  �شالم متت  الإ العربية، وحني جاء  اأر�شنا  يف 

وال�شواهد احلية يف  ث��ار  الآ واأوروب��ة، ماتزال تعرب عنها  العرب  تاريخية بني 

ديان وامللل  ندل�ض الفريدة يف التعاي�ض بني الأ جنوب اإ�شبانيا حيث جتربة الأ

�شالم الذي يعرتف بكل ما �شبقه من ر�شل  والنحل، وحيث ال�شورة امل�رسقة لالإ

واأديان وكتب �شماوية، وما يزال اإىل اليوم ينتظر منذ اأكرث من األف واأربعمئة 

عام اعرتافًا مماثاًل.

�شارة �رسورية اإىل ما يحدث اأحيانًا يف اأوروبة من ا�شتلهام ثقايف  وتبدو الإ

وامل�شلمني،  العرب  كانت عدوانًا غري مربر على  التي  ال�شليبية  من احلروب 

وقد �شمي هذا ال�شتلهام الراهن )زلت ل�شان( حيث ردده قادة غربيون كبار، 

ولكن النتائج الع�شكرية لهذه الزلت جتعل ال�شعوب العربية تخ�شى اأن تكون 

احلروب ال�شليبية ما تزال ملهمة حقًا لقادة ومنظرين و�شيا�شيني يف الغرب، 

وكانت  اأوروب��ة  و�شط  ال�شتلهام  ن�شاطات هذا  اأح�رس بع�ض  اأن  اأتيح يل  وقد 

مفاجاأتي �شخمة مبا �شمعت وراأيت.
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نني �شديد الرغبة يف حتقيق حوار  �شكاليات القائمة، لأ اإنني اأثري هذه الإ

وبني  وروب���ي  الأ ولي�ض فقط بني الحت��اد  كله،  العامل  الثقافات يف  ج��اد بني 

�شعوب جنوب اأو �رسق املتو�شط، ولن ي�شل هذا احلوار اإىل غاياته النبيلة ما مل 

ينته الحتالل ال�شتيطاين الذي ينتمي اإىل ع�شور متخلفة، وما مل تتوقف 

ر�ض العربية املحتلة وفق ما  اإ�رسائيل عن �شلوكها العن�رسي، وما مل تتحرر الأ

ن�شت عليه ال�رسعية الدولية، وهذا ل يعني اأن نتوقف عن احلوار الراهن، 

باأننا  اأوروبة وعقالءها  فنحن م�شاركون موؤ�ش�شون فيه، ولكننا نذكر حكماء 

اإىل  الدعوة  اإط��الق  اإىل  بادرنا  الذين  ونحن  اإليه،  ندعو  فيما  اأ�شحاب حق 

احلوار ملواجهة من كانوا يروجون ل�رساع احل�شارات ونهاية التاريخ.

¥µ
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الحتجاج والتعبري عن عدم الر�شا، �شمة من �شمات ع�رسنا احلايل.. 

لقد اأ�شبحنا نعاين من ع�رس ه�شم ثقايف.. تعّطلت لدينا وظيفة العقل، 

العقل؟! فمنذ عقود  دور  ت�شويه  اإزاء  العمل  اأنف�شنا: ما  ن�شاأل  واأ�شبحنا 

زمنية عديدة يرتدد هذا ال�شوؤال يف كل منا�شبة.. اأكرث مفكري العامل طرحوه 

دون جواب.. الثقافة يف العامل اأجمع تتنف�ض يف �شعوبة، فالكمائن تن�شب 

\ \ \ \ \ \

ع�ضـــر ه�ضـــم ثقايف
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لها عند كل منحى.. ثمة جتويف لدورها، ترى هل تغرّي هدف الثقافة؟ ل اأعتقد 

ديب  ذلك، فالهدف منها تهذيب الفرد وتقريب احل�شارات.. الثقافة كما يقول الأ

لهي،  والإ الب�رسي  الوجود  حول  اأ�شئلة  وطرح  وحتليل  تن�شيق  »هي  احللو:  و�شاح 

وكيفية ائتالف هذه العنا�رس، قدميًا منذ احل�شارة الفرعونية، كانت الثقافة ُتعنى 

برتبية النا�شئة، ويف اليونان القدمية لعبت مدر�شة اإ�شبارطة دورًا يف الرتبية القتالية 

واجل�شدية، ومدر�شة اأثينا يف الرتبية الفكرية والقيادية والثقافية، حتى بوجهها 

القدمي، مل تتناحر، تناحرت امل�شالح القت�شادية«..

يف عامل اليوم لعبت »العوملة« دورًا كبريًا يف تطويع ال�شعوب، واإخ�شاعها وطم�ض 

الفكري  امل�رسوع  واأعلن  ا�شتهالكية،  وام��ت��دادات  م�شاحات  اإىل  وحولتها  هوياتها، 

مريكي عن نف�شه بكل �شفاقة وجترّب و�شالفة وانعدام اإن�شانية، وقامت  الراأ�شمايل الأ

ثقافة »العوملة« بدورها الذي اأ�شقط الكل مل�شلحة اجلزء، وتهدمي اأ�ش�ض احل�شارات 

بي�ض ميّدن العامل« و�شادت ثقافة الغربة والغرتاب  الب�رسية حتت �شعار »الرجل الأ

�شيلة.. وفعلت هذه ال�شيا�شة البغي�شة  والرتهان وال�شتالب، والتغريب عن الهوية الأ

فق على العقول.. دورها يف ا�شت�رساء النغالق، وتف�شي اجلهل، وهيمنة �شيق الأ

اإن الحتجاج و�شيا�شة ع�رس اله�شم الثقايف، اأّدت اإىل تعّطل وظيفة العقل، واإىل 

منافذ  و�شد  الب�شرية،  اإىل طم�ض  اأدى  النغالق  ف��ق..  الأ و�شيق  واجلهل  النغالق 

املزالق  واأوقعنا يف  العقول،  اإىل حجب احلقائق عن  اأدى  ال�شليم، واجلهل  الفكر 

اإىل  ال�شليمة  الروؤية  فق حال دون  الأ وه��ام يف عقولنا، و�شيق  الأ واملهالك، وخلق 

آفاق امل�شتقبل.. مور، ومنعنا من ا�شت�رساف ا الأ
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وتكاد  املا�شي،  اإىل  الن�شداد  اإىل  باآخر،  اأو  ب�شكل  قادونا،  والنغالق  الحتجاج 

حالة اإىل املا�شي تطال كل ميادين حياتنا من الثقافة اإىل العلوم اإىل القت�شاد  الإ

يطغى  العربية، حيث  الثقافة  اأمرا�ض  اأحد  بالذات  العتداد  وميّثل  والجتماع، 

ا�شتدي  اأر���ض  و»يا  ال�شواب  وال��راأي  احلقيقة  امتالك  العربي جنون  العقل  على 

ما حدا قّدي«، ويرتافق مع هذا املر�ض �شمة تت�شل ب�شيادة ثقافة التقليد وغلبة 

النقل على العقل، والعجز عن ت�شور اجلديد وغري املاألوف يف الرتاث مما يجعل 

ثقافتنا، ب�شكل عام، عاجزة عن متّثل احلداثة الراهنة، وذلك لن�شدادها اإىل قيا�ض 

قامة  �شارة اإىل اأن العودة الالتاريخية اإىل املا�شي والإ احلا�رس على املا�شي، مع الإ

وا�شتلهامه جمددًا،  منه  فادة  لالإ املا�شي  هذا  يجابي يف  الإ روؤي��ة  من  منعتنا  فيه، 

وو�شع ما بات خارج الزمن، جانبًا ب�شفته تعبريًا عن مرحلة حمددة من التاريخ 

العربي، يت�شبب التم�شك بها، باإعاقات متنع م�شار التقدم وتعرقله.

❁    ❁    ❁

قامة يف املا�شي ثقافيًا على درجة  اأثرت �شيا�شة »العوملة« بالتعاون مع الإ لقد 

دبية والفنية والعلمية، وهذا ما يف�رّس  الثقافية والأ بداع واخللق يف املجالت  الإ

حباط والعجز الثقايف التي نعي�شها يف ع�رسنا احلايل، حيث  حالة القحط والإ

فل�شفيًا  كان  �شواء  املا�شي  ا�شتلهام  عرب  البحث،  عناء  من  اأنف�شنا  نعفي  اأ�شبحنا 

الزمن  يكون  اأن  بعد  تاأتي  فاإنها  واأ�شئلة  ق�شايا  اأث��ريت  ما  واإذا  اأدبيًا،  اأم  علميًا  اأم 

قد جتاوزها وطرح حتديات جديدة، ويف�رّس هذا الو�شع عدم قدرة العقل العربي 

وا�شتيعابه  واملا�شي  ال��رتاث  مع  القطيعة  من  حد  وب��اإح��داث  باحلداثة،  اللحاق 
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وغربلته مبا ي�شمح مبواكبة احلا�رس، وجاء ا�شتع�شاء احلداثة مبكوناتها املتعددة، 

اجل��ذور عن  �شوى حتديث مقطوع  لي�ض  العربية  املجتمعات  تعرفه  ما  اأن  ليوؤكد 

اخللفية الفكرية التي اأنتجته، لذلك لي�ض غريبًا اأن جند ن�شبة كبرية من املثقفني 

العرب يفت�شون عن اأجوبة على اأ�شئلة �شعبة يف ثنايا موؤلفات مفّكري املا�شي..

القرن  اآخر  يف  منتهاه  وبلغ  الع�رسين،  القرن  يف  بداأ  يديولوجيات«  »الإ انهيار 

نف�شه.. لقد ظّن كثريون اأن انت�شار العقل والعلم هو ال�شامن لل�شالم بني ال�شعوب 

ول  حداث التي توالت على مدار الن�شف الأ مم يف الع�رس احلديث، وجاءت الأ والأ

من القرن الع�رسين لتك�شف الوجه احلقيقي لال�شتعمار ب�شفته اإكراهًا وا�شتعبادًا 

فكرة  مراجعة  اإىل  العامل  يف  املثقفني  من  كثري  اجت��ه  ح��دث  ما  وبفعل  لل�شعوب، 

ن�شان اإىل بع�ض  احلداثة والتقدم، وو�شل �شدى اإعالن »مي�شال فوكو« عن موت الإ

مثقفينا، فعملوا على اإبراز الرتاث لنقد احلداثة.. لقد ن�شاأت اآمال كربى كان لها 

ما يربرها بالنظر اإىل الظروف التي ميّزت منت�شف القرن الع�رسين، ولكن »العوملة« 

حالم.. مال والأ ق�شت على تلك الآ

وي����رى ال��ب��اح��ث حم��م��د احل�����داد ل��ل��خ��روج م���ن ه���ذا ال����واق����ع.. واق����ع احل��ل��م 

يديولوجيات التي تفتح اأمامنا اأبواب امل�شتحيل، علينا اأن نكون اأكرث توا�شعًا  بالإ

فنعمل على ما يلي:

اأوًل: ا�شتئناف عملية التعريب للمعارف الكونية، بدل الزعم بتقدمي البدائل 

آنذاك الهوة التي تف�شلنا عن تلك املعارف، والع�رس الذي يواجهنا  عنها، و�شندرك ا

من ناحية تطويع لغتنا واأ�شاليبنا للخو�ض يف ق�شايا العامل احلديث«.
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ثانيًا: ا�شتئناف حتقيق الرتاث بدل توظيفه )هذا ما تقوم به وزارة الثقافة من 

آنذاك ع�رس التحقيق،  ا العربي( و�شندرك  اإحياء ون�رس الرتاث  خالل عمل مديرية 

ونفهم امل�شافة التي تف�شل بينه وبني �شواغلنا املعا�رسة.

بل  املطلقة،  باحلقائق  التب�شري  م�شمونه  يكون  ل  للحوار،  ف�شاء  فتح  ثالثًا: 

البحث عن وفاق اأدنى يف الق�شايا اخلالفية ذات البعد العلمي امل�شرتك.

بعبارة اأخرى، نحن نحتاج اإىل اختبار قدراتنا على الفهم من خالل التعريب 

قناع من خالل احلوار، ولي�ض  والتحقيق، وعلى اختبار قدراتنا على القرتاح والإ

والتب�شري  الزعامة  اأوه��ام  على  عا�ض طوياًل  الذي  العربي  املثقف  على  الهنّي  من 

بكرامته  ال��دور خماّلً  له هذا  بدا  لكن مهما  املتّدرب،  دور  اإىل  بالتحّول  يقبل  اأن 

اأو�شع من حجمه، واأن يوا�شل  اأن يوا�شل ارتداء لبو�ض  اأرحم من  املت�شخمة فاإنه 

�شيا�شة الحتجاج والتعبري عن عدم الر�شا..

❁    ❁    ❁

ول )اأكتوبر( من عام �200م، وّقعت يف مقر املنظّمة العاملية  يف �شهر ت�رسين الأ

املتحدة  الوليات  -با�شتثناء  دول��ة   )14�( باري�ض،  يف  والثقافة،  والعلوم  للرتبية 

مريكية واإ�رسائيل- على اتفاقية »التنّوع الثقايف« التي توؤكد على حق الدول يف  الأ

حماية منتوجها الثقايف ودعمه، وعدم تعري�ض ثقافتها خلطر الذوبان والنقرا�ض، 

وكان يل �رسف امل�شاركة واملناق�شة يف اإقرار هذه التفاقية التي ن�شاأت وتبلورت بنودها 

من كون املنتوج الثقايف يحمل حمتوى ح�شاريًا ل�شيقًا بق�شية الهوية، فهو لي�ض 

حمايدًا لغريه من ال�شلع الثقافية، بل يحمل ويرّوج للثقافة التي �شدر عنها، ومن 
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دون  املهيمنة، من  الثقافية  املنتجات  اأمام  ب��واب  الأ اأن فتح  ا�شت�شعر اجلميع  هنا 

اكت�شاب تناف�شّية عالية، من �شاأنه اأن ينعك�ض على الثقافة الوطنية لكل بلد، وهذا 

مم التي �شعت على انتزاع القيم من  ما فعلته »العوملة« على ثقافات ال�شعوب والأ

من  نوع  التحويل  هذا  ويف  العامل،  يف  الثقايف  باملجال  واإحلاقها  العلوي،  اأ�شلها 

ن�شانية عمومًا، وخلق ثقافة عاملية تعلي القوي وتقلل  امل�شادرة لتاريخ احل�شارة الإ

مل يف نفو�ض املثقفني العرب،  حباط والأ من اأهمية الفقري، مما خلق حالة من الإ

بل  العوملة«  آث��ار  »ا ناجمة فقط علن  لي�شت  اأن هذه احلالة  اأح��د  ول يخفى على 

اأي�شًا عن معاي�شة تاريخية طويلة للتخلف والعجز والتهمي�ض وال�شتالب الفكري 

واحل�شاري..

اإن املثقفني العرب، الذين يعي�شون منذ عقود زمنية عديدة، حالة »ع�رس ه�شم 

ثقايف« تتفاعل يف ذاكرتهم اجلماعية، بقوة �شديدة م�شاعر النتماء اإىل جزء من 

ديان والفكر والفل�شفة والعلوم  العامل املتميز )وطنهم العربي، مهد احل�شارات والأ

احتياطي  اأك��رب  تختزن  بالغة،  ا�شرتاتيجية  اأهمية  ذات  ومنطقتهم  والبتكارات، 

�شافة  للطاقة( وهذا ما كان من املفرو�ض اأن مينحهم مكانة مرموقة يف العامل، بالإ

اإرادتهم،  خارج  بقي  نه  لأ مطلقًا،  يروه  مل  اقت�شادي،  وازده��ار  انتعا�ض  �شمان  اإىل 

ولقدرة لهم على التاأثري وال�شتفادة منه.. كل هذا �شاعف من �شعورهم بالهام�شية 

ودرا�شاتهم  وحتليالتهم  كتاباتهم  يف  ه��ذا  انعك�ض  وق��د  واحل��رم��ان،  ح��ب��اط  والإ

واأدبياتهم..

ثر وفاعل اإل  اإبداعي موؤّ اأثر  اأن الثقافة لن يكون لها  لقد ثبت علميًا وفكريًا 
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بقدر ما ت�شتطيع فيه اأمتنا العربية ك�رس النك�شار املفرو�ض علينا من جراء كواكب 

وعندما  العربي،  ن��ت��اج  والإ النفط  ن��اجت  ونهب  اخل��ارج��ي،  ال�شرتاتيجي  احل�شار 

ي�شتطيع العرب القيام ي�شبح لثقافتنا العربية م�شتقبل زاهر..

العامل الذي ي�شعى اإىل التحرر والتقدم، بداأ مرحلة تغيري مت�شارعة، يف ال�شني 

���رسة،  الأ م���ة،  )الأ اجلماعة  اأول��وي��ة  من  اجلديد  العامل  ي�شاغ  آ�شيا  ا و�رسقي  والهند 

مقابل-  –يف  الت�شامن  وبالتايل  والجتماعية..(  نتاجية  الإ املوؤ�ش�شات  قليم،  الإ

ن�شانية  ن�شانية، وتاأكيد مفهوم الإ تاأكيد الفرد، وجعل الفردانية غاية املجتمعات الإ

بال�شتقرار  والتم�شك  والفل�شفية  خالقية  الأ القيم  مكانة  وتاأكيد  والجتماعية، 

مة.. وا�شتمرارية ال�شلطة املجتمعية يف قلب الأ

الثقايف  اجتهادنا  يبداأ  اأي��ن  من  الراهن،  وقتنا  يف  الهائل  التحرك  هذا  اأم��ام 

اأمتنا  »على  امللك:  عبد  اأن��ور  الدكتور  املفكر  يقول  املو�شوع  هذا  والفكري؟ حول 

العربية اأن تتجه بكل ما متلك من قوة اإىل حتقيق م�شتوى متقدم من الفعالية 

آ�شيا، وهذه دعوة ميكن  ا لوحدتها، بحيث ت�شتطيع اأن تتقدم للحاق بركب نه�شة 

مع  احلداثة،  مطالب  تلبي  اأن  وك��ذا  احل�شاري،  ال�رسق  نه�شة  تلحق مب�رسوع  اأن 

احلفاظ على اخل�شو�شية احل�شارية والثقافية والقومية..

اإن اأمتنا العربية اإذ ت�شعى اإىل اإدراك حماور حترك ومعاين عملية �شياغة العامل 

اجلديد، اأ�شبح لزامًا عليها اأن تنهج طريق الفكر الت�شاوؤيل، دون اجلمود وال�شكلية، 

مر عليها اأن توؤكد اأن تاريخية النظرة  وال�شعي اإىل الو�شفات ال�شهلة، وبطبيعة الأ

اإىل امل�شتقبل تت�شافر مع املوقف الفكري والت�شاوؤيل، ولن يح�شم م�شتقبل الثقافة 
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القرار  وا�شتقالل  للتحرر  و�شعوبًا-  –دوًل  القومي  العمل  اإل  العربية  اأمتنا  يف 

داء«. وفعالية الأ

ي�شمح  وتراثنا مبا  تاريخنا  مراجعة  اإىل  م�شى  وقت  اأي  من  اأكرث  نحتاج  نا  اإنَّ

اأحد  النقد  وت�شكل معركة  الزمن،  تقادمه  ما  فيه، وجت��اوز  فادة مما هو حي  بالإ

�شا�شية لتجديد الثقافة العربية وللخروج من حالة »ع�رس اله�شم« التي  ال�رسوط الأ

نعي�شها، مبا يتنا�شب مع معطيات الع�رس الراهن وحتدياته الكبرية.

¥µ
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�شوريون باأنها عربية كانت منازلها يف بالد  قيدار قبيلة كبرية و�ش������فها الآ

ال�ش������ام اجلنوبية والبادية ال�ش������امية وتعّد من عرب ال�شمال وهي يف امل�شادر 

ول ق.م  كما  ول من القرن الأ العربية القديرات ويعود تاريخها اإىل الن�شف الأ

�شرنى.

�شوري  آرام دم�شق بقيادة برهد )865-842(ق.م للم�رشوع الآ حاملا ت�شدى ا

آ�ش������ور حتالف جنديبو  الذي يهدف اإىل جعل امل�رشق العربي حتت حكم ملوك ا

�ش������يخ العرب معه و�ش������ارك األف جمال )=هجان( من قواته مبعركة ح�ش������ب 

باحث ومدير عام �آثار �سابق )�سوري(. 

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي.

❁

˜

قيد�ر تخفي �أ�صنـــامها

ــــــورينيصــــــورينيصــــــوريني � �صلآ صلآ  عن �أعــني �

❁❁

د. علي �د. علي �أبو ع�ساف بو ع�ساف 
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�ش������ورية قرقر ع������ام 853ق.م اأي  الرواية الآ

يف ال�ش������نة ال�شاد�شة حلكم �شلمان�رش الثالث 

أتباع  )859-827(ق.م ورمبا كان جنديبو من ا

ول الذي مد �شلطانه  ملك دم�ش������ق برهدد الأ

على معظ������م مناطق بالد ال�ش������ام اجلنوبية 

�شوري ويف  و�ش������مد يف ت�ش������ديه للم�رشوع الآ

عام 841ق.م عاود �ش������لمان�رش الهجوم على 

�شورية �شيئاً عن  دم�ش������ق ومل تذكر الوثائق الآ

نه كان قد اأ�شبح  أو ع�ش������ريته رمبا لأ جنديبو ا

هو وع�ش������ريته جزءاً من مملكة دم�شق .ويف 

عهد خزااأيل 842-805ق.م ملك دم�شق غزا 

امللك اإياه دم�ش������ق وح�����������وران عام  841ق.م 

ومل ي������رد ذكر للعرب مم������ا يوؤيد وجهة نظرنا 

يف اأن حوران كانت جزءاً من مملكة دم�ش������ق 

.ويف اآخر غزوة له لدم�شق عام 838ق.م ذكر 

أيل يف حوران التي كانت  أنه دم������ر مدن خزاا ا

جزءاً هاماً من مملكة دم�ش������ق ومل يذكر �شيئاً 

عن �ش������كانها مما ليجعل جمالً لل�ش������ك اأن 

حوران كانت اجلزء الهام من مملكة دم�ش������ق 

 )1(
رامية الآ

آ�شور عن تكرار حماولتهم  مل يتوقف ملوك ا

تنفيذ م�رشوعهم بعد وفاة �شلما ن�رش الثالث 

اإل اإذا �ش������ادفتهم بع�ض امل�شاعب الداخلية 

ففي عهد هددنرياري الثالث 820-738ق.م 

�شوريون غزو بالد ال�شام و�شيقوا  ا�شتاأنف الآ

اخلناق عل������ى حكامها يف املدن ال�ش������احلية 

أج������روا على دف������ع اجلزية ومل  والداخلي������ة وا

أو العرب عامة فهم  يذكر �ش������يئاً عن قيدار ا

أو  آ�شور ا اإما اأن يكونوا قد خ�ش������عوا ل�شلطة ا

أنهم ارت������دوا موؤقتاً داخ������ل البادية فتجنبوا  ا

أية حال تبقى تبعيتهم ململكة  ال�شدام وعلى ا

دم�شق خارج نطاق ال�شك .

كان جت����������الت فل�ش���������ر الثال������ث 744-

آ�ش������ور  727ق.م تواقاً اإىل حتقيق طموحات ا

يف حكم امل�رشق واأكرث ملوكها عنفاً وق�ش������وة 

وزاد يف هات������ني الناحيتني على �ش������لمان�رش 

الثال������ث وبعد مرور اأكرث م������ن مئة عام على 

خري على دم�ش������ق  اآخر غزوة قام بها هذا الأ

عام 838ق.م 

تاب������ع جتالت فل�رش حمالت������ه على بالد 

مور وذكر اأن  ال�ش������ام ومنها دم�شق بطبيعة الأ

ملكها كان وقتذاك رحيانو نحو 750-732ق.

عوام 743و735و738 ق.م  م الذي دفع يف الأ

�ش������وريني واأخرياً ويف عام 733- اجلزية لالآ

رج������ح جتالت فل�رش  732ق.م لب������ى على الأ

الثال������ث نداء ال�ش������تغاثة ال������ذي اأطلقه ملك 

يهودا اآخاز طالباً النجدة �ش������د حتالف ملك 

دم�ش������ق رحيانو ومل������ك اإ�رشائيل فقح اللذان 

هددا جريو�ش������ليم ق�ش������د اإزاح������ة اآخاز عن 

العر�ض.
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حا�رش جتالت فل�رش الثالث دم�ش������ق ثم 

آ�ش������ورية وجعل من  دخلها وحولها اإىل ولية ا

آ�ش������ورية نذكر منها  أي�ش������اً وليات ا مناطقها ا

 )2(
على �ش������بيل املثال حوران ومركزها درعا

وعند هذا التاريخ دخلت املنطقة وبالتحديد 

آرام دم�شق مرحلة جديدة يف  مناطق مملكة ا

ىل ولة  تاريخها فقد اآلت اإدارة البالد وحكمها اإ

رجح �شيوخ املنطقة  آ�شوريني يعاونهم على الأ ا

�شورية املركزية التي  دارة الآ يطبقون نظم الإ

رامية الالمركزية  دارة الآ تختلف عن نظم الإ

أي�ش������اً نفوذ قوي ل�شيوخ الع�شائر  التي فيها ا

املن�ش������وية حتت لواء اململكة وبنف�ض الوقت 

تخلخلت الرتكيبة الجتماعية لل�ش������كان فقد 

ُهجر من ُهجر وهرب من هرب وحتول بع�ض 

الب������دو اإىل ح�رش وخا�ش������ًة يف حوران وعلى 

الأخ�ض يف منطقة اللجاه وال�ش������هول املمتدة 

أي�ش������اً انفلت زمام  اإىل ال�������رشق منها. ورمبا ا

من قلياًل يف مناطق بالد ال�شام اجلنوبية  الأ

وتغريت اأدوار الع�شائر بعد اأن كانت خا�شعة 

آرام فيها فو�ش������ل  ل�ش������لطة دم�ش������ق ومملكة ا

�شوري اإىل واحة التيماء حيث �شهل  النفوذ الآ

فراد القبائل النت�شار يف املناطق احل�رشية  لأ

�شوري ادوم ومواآب  أ�ش������عف الغزو الآ بعد اأن ا

وعمون واأجر ملوكها على دفع اجلزية.

يبدو اأن القبائل العربية يف بالد ال�ش������ام 

قد وجدت نف�ش������ها وجهاً لوجه اأمام جتالت 

فل�رش الثالث بعد اأن حيدت بقية ممالك بالد 

ال�ش������ام اجلنوبية وا�شمحلت مقاومتها فكان 

عليها اإما ال�شت�شالم ودفع اجلزية فاختارت 

امللكة زبيبة دفع اجلزية بينما ف�شلت امللكة 

�شم�شي احلرب الذي �شب بني الطرفني عام 

أثرها �شم�شي اإىل بالد  736ق.م انهزمت على ا

بازو ال�ش������حراوية العدمية املياه والتي تقع 

رجح يف اجلزء ال�شمايل ال�رشقي من  على الأ

اململكة العربية ال�ش������عودية. ومما يوؤكد هذا 

�ش������وريني زحف������وا غرباً كما  الحتمال اأن الآ

يقولون فو�شلوا التيماء فدمروها مع غريها 

م������ن املحطات وغنم������وا التواب������ل والبهارات 

والذهب والف�شة 

ويف عه������د �رشجون الثاين 721-705ق.م 

أُلزم العرب وخا�ش������ة يف التيماء و�شواحيها  ا

أي�ش������اً.ومل يتغري الو�ش������ع  عل������ى دفع اجلزية ا

ابان عهد �ش������ن ح������ريب 704-681ق.م فقد 

�شوري يف ارغام بيت عمون  ا�شتمر النهج الآ

ومواآب واآدوم وجميع ملوك مدن بالد ال�شام 

�ش������ور وكان  اجلنوبي������ة على دف������ع اجلزية لآ

ثر الكبري يف اإ�شعاف  ل�شيا�شة دفع اجلزية الأ

�ش������لطة �ش������يوخ تلك البالد الذين ا�ش������طروا 

اإىل جباي������ة ال�رشائ������ب م������ن النا�������ض لتاأمني 

حوال  أث������ر يف الأ دفع اجلزي������ة وهذا بدوره ا
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القت�ش������ادية للمجتمعات 

التي قلقت على م�شتقبلها 

اإيجاد  أم������ر  ا وح������ارت يف 

أي�ش������اً  الفرج الذي مل ياأت ا

يف عهد ا�رشحدون 680-

669ق.م ففي عهده ا�شتمر 

أي�ش������اً غزو بالد ال�ش������ام  ا

واأخذ اجلزية من حكامها 

كل������ه  ه������ذا  واإىل جان������ب 

طراف ال�ش������مالية  اأوىل الأ

احلج������از وجند  بالد  من 

ال�شامية  للبادية  املتاخمة 

كر من اهتمام  الهتمام الأ

و�ش������ن  �ش������لفيه �رشج������ون 

حريب فقد ذكر هذا امللك 

اأن والده �ش������ن حريب قد 

�ش������لب من الدوماتو)دومة 

اجلندل( ممتلكات النا�ض واأ�ش������نامهم و�شبى 

ا�شكالتو ملكة العرب .فدبت النخوة يف نف�ض 

أيل ملك العرب فاغتنم فر�شة وفاة �شن  خزاا

آ�شور  حريب وجلو�ض اأ�رش حدون على عر�ض ا

فوف������د اإىل نين������وى حمماًل بالهداي������ا الكبرية 

ومثل اأمام ا�������رش حدون واأعاد اإليه اأ�ش������نام 

رباب التالية بعد اأن اأ�ش������لح مااأ�شابها من  الأ

تلف: �شنم ع�رش �ش������مني اأي ع�شتار/ع�شتار 

ال�شماء وتذكرنا �ش������يغة ا�شمها ب�شيغة ا�شم 

ال������رب بعل �شمني:�ش������نم دي و�ش������نم نوحي 

أرباب العرب،  ورولديو وابرييلو وعرت قوروما ا

آ�شور هو  ومل يعدها له اإلبعد اأن نق�ض فيها )ا

على(. الأ

آ�شور بانيبال عن احلادثة   وجاء يف رواية ا

اأن تي������ل عونو راهبة دلب������ان اأي راهبة الربة 

أيل اإىل �شن  ع�شتار �ش������امني قد اأهداها خزاا
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حرييب الذي اأعاده اإىل العر�ض واأعادها هي 

أي�ش������اً وعاد اجلميع اإىل بالدهم وف�رش اأهل  ا

لهة حلَّت  أنها لعنة الآ دوماتا ما حلَّ بهم على ا

بهم جراء تق�شريهم يف واجباتهم نحوها.

لي�ض هذا وح�ش������ب بل ع������نيَّ الفتاة تَْربو 

التي تربت يف بالط �شن حريب ملكة عليهم 

أربابها اإىل بالده������ا وفر�ض  فع������ادت ه������ي وا

عليهم مزيداً من اجلزية.

أيل نحبه َعنينِّ ا�رشحدون   وملا ق�شى خزاا

ياتا/ياتع على العر�������ض خلفاً لوالده وفر�ض 

عليه مزيداً من اجلزية. 

مل يعرتف ال�ش������يخ وهب بح������ق ياتا/ياتع 

أو الدمية( يف عر�ض  )ومعنى الكلم������ة اللعبة ا

�شوريني فثار عليه  قيدار وخ�شوعه املطلق لالآ

وح�شد �شده القبائل العربية، اإل اأن ياتع قد 

�ش������وريني الذين هبوا مل�شاعدته  ا�شتنجد بالآ

وق�ش������وا على وهب واأعوانه،  فن�ش������اأت عن 

ذلك الفرقة يف �شفوف قيدار وعدم قدرتها 

مني وال�شيا�شي ودفع  على �ش������بط الو�شع الأ

اجلزي������ة،  فثار ياتع على �ش������يده ا�رش حدون 

و�ش������اع ال�شيئة يف البالد  للتغلب على هذه الأ

�ش������وريني مرة  أنه انهزم اأمامه،  ونقل الآ غري ا

أنهم  �ش������نام اإىل نين������وى ومل يذكروا ا اأخرى الأ

�شنام، وهنا يحق لنا  اأخذوا �شيئاً اآخر غري الأ

ن م�شادرتها  �شنام؟رمبا لأ أن نت�شاءل ملاذا الأ ا

عظم لقيدار. هانة الأ هي الإ

آ�شور م�شتحكماً  اأ�شبح العداء بني قيدار وا

والتناف�������ض عل������ى ال�ش������لطة يف بالد ال�ش������ام 

أ�ش������د وكل طرف ي�ش������عى  اجلنوبي������ة اأقوى وا

خر  لقتنا�ض الفر�������ض ومهاجمة الطرف الآ

أو ا�شرت�شائه. ا

آ�شور البن املدلل   فلما جل�ض على عر�ض ا

آ�شور بانيبال 668-633ق. �رش حدون وهو ا لأ

�ش������نام اإىل يانع وا�شتحلفه اأن يبق  م اأعاد الأ

خمل�شاً ل ي�ش������اعد اأحداً �ش������ده ورمبا كان 

آ�ش������ور بانيبال هو اإبعاد قيدار عن اأي  هدف ا

نزاع ين�شب بينه وبني اأخيه �شم�ض �شوم اأوكني 

أبوه ا�رشحدون على عر�ض بابل،   الذي و�شعه ا

خوين.  على اأمل اإر�شاء حزبي الأ

وقع املحذور فتمرد �ش������م�ض �شوم اأوكني 

عل������ى اأخي������ه، عنده������ا وكما تق������ول الوثائق 

�ش������ورية انحاز ياتع ملك قيدار اإىل جانب  الآ

خ ال�ش������يطان املتمرد فجهز جي�ش������اً اأوكل  الأ

قيادته اإىل اأبي ياتع اأحد �شيوخ قيدار وعامو 

ب������ن تعري �ش������ارا ب������ه اإىل بابل ع������ر البادية 

. بينم������ا جعل ياتع  ال�ش������امية بال ماء ولكالأ

اهتمامه ين�شب على اإثارة النخوة يف روؤو�ض 

�شوريني  �شيوخ قيدار وجمعهم حوله لطرد الآ

من البالد، والواقع اإن قيدار كانت تقف اإىل 
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آ�ش������ور على الدوام متدها  جانب بابل �ش������د ا

بالق������وات كم������ا يف هذه امل������رة جنحت خطة 

آ�شور واأخذ  ياتع يف جمع اأفراد القبائل �شد ا

�شورية من حماه اإىل دم�شق  يهاجم املراكز الآ

فحوران وعمون ومواآب واأدوم.

آ�ش������ور بانيبال على اأخيه يف بابل  انت�رش ا

وتف������رغ اإىل مهاجمة يات������ع فطارده يف جميع 

املناطق التي فر اإليها حتى و�ش������ل اإىل بالد 

نباياتي )رمبا ب������الد النبط( وكان على راأ�ض 

ال�ش������لطة فيها نتن������و )راجع ما �ش������بق الذي 

آرامية-نبطية( فاأحجم  كتب ا�شمه ب�ش������يغة ا

آ�شور وانتقامها  عن حمايته خوفاً من بط�ض ا

أنها  من بالده الت������ي يجمع الباحث������ون على ا

يف منطقة تبوك وذلك بال�ش������تناد اإىل ر�شالة 

�ش������ابط بابلي كانت رداً على �شوؤال البالط 

�ش������وري له ع������ن اأحوال الع������رب فاأجاب:  الآ

عندما خرجت القافلة من نباياتا �شطا عليها 

فالن من ع�شرية م�شاع فقتله رجال القافلة،  

وم�شاع هي بجوار التيماء يف بالد نباياتا، 

آ�ش������ور بانيبال   واأخرياً �ُش������لّم يات������ع اإىل ا

الذي اأمعن يف احتقاره وال�ش������تهزاء به ويف 

ثن������اء جل�ض على عر�������ض قيدار ياتع  هذه الأ

أيل الذي اأعلن خ�ش������وعه  بن بريداد بن خزاا

 
)3(

�شور وتبعيته لآ

وهن������ا يح�ش������ن بن������ا التوقف عن������د هذه 

خبار والو�ش������ع ال�شيا�شي العام الذي ن�شاأ  الأ

بعد �شقوط مملكة دم�ش������ق وا�شتمرار الغزو 

�شوري لبالد ال�شام اجلنوبية واإثقال كاهل  الآ

حكامها باجلزية.

  لقد ن�شاأ عن �شقوط اأقوى مملكة يف بالد 

آرام دم�شق تف�شٌخ يف  ال�ش������ام اجلنوبية وهي ا

وحدتها ال�شيا�شية اأف�شى اإىل قيام ع�شبيات 

�ش������وريني طاملا ظلوا ال�شلطة  قبلية دانت لالآ

�ش������وري  قوى يف البالد وت�ش������بب الغزو الآ الأ

املتكرر لفل�ش������طني وعمون ومواب واآدوم يف 

اإ�شعاف قوة هذه املمالك وتفكك جمتمعاتها 

عراب  وع������دم قدرتها على �ش������د الب������دو الأ

ومنعهم م������ن النفوذ اإىل مناطقهم وخا�ش������ة 

أ�شها قيدار التي كان  القبائل العربية وعلى را

له������ا وجودها يف بالد ال�ش������ام اجلنوبية منذ 

القرن التا�ش������ع ق.م ف�ش������عت اإىل �شد الفراغ 

�ش������وري  يف املنطقة والت�ش������دي للم�رشوع الآ

أبواب مراكزهم التجارية  الذي اأ�ش������بح على ا

يف التيم������اء والعال ودومة اجلن������دل بعد اأن 

�شوري  �شقطت دم�ش������ق، ورمبا كان الغزو الآ

لهم يف عهد امللكني �ش������ن حريب واأ�رشحدون 

أ�ش������نامهم �شيئاً  ا ونهب ثرواتهم وم�ش������ادرة 

من احلرب ال�ش������تباقية تق�شي على تعاظم 

نفوذهم يف مهده وتنذرهم ب�شوء العواقب اإن 

آ�شور  هم متلملوا �شد ا
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�شمت قيدار جمموعة قبائل يف بالد ال�شام 

اجلنوبية يحكمها �شيوخ فاإىل جانب ياتع ابن 

بريداد كان �شيخ اآخر هو عمولدي يف قيدار 

�ش������وريني ومل ي�شت�شلم ويخ�شع لهم  تنطح لالآ

أتباعهم واأعوانهم  اإمنا مت������رد عليهم وهاجم ا

غري اأن م�شريه كان م�شابهاً مل�شري من �شبقه 

آدية ونقلوا  فاأ�رش حياً ه������و وزوج ياتع الدية/ا

اإىل نينوى. 

أم������ا يف بابل فقد  ه������ذا يف بالد ال�ش������ام ا

هزمت جتريدة قيدار وق�ش������ى عليها اجلوع 

والعط�ض ومتكن من بقي منها حياً الفالت 

آ�ش������ور والعودة اإىل بالد ال�ش������ام  من قب�ش������ة ا

حيث عادت ع�ش������ائر قيدار من تدمر وحتى 

آ�شور. ال�شمري ومتردت على ا

�شوري البادية من الفرات  قطع اجلي�ض الآ

حتى يرك اإىل ال�شمال من تدمر حيث وقعت 

أتباع الربة ع�ش������تار �ش������مني من  املعركة بني ا

آ�ش������ور. ويذكرنا ا�شم الربة  قيدار ونبايات وا

با�ش������م بعل �ش������مني كماذكرنا ف������ردت قوات 

�شوريني اإىل اأزال=نزل اأي  قيدار ولحقهم الآ

أي�ش������اً وفروا مع قطعانهم  القريتني فهزموا ا

عابري������ن اجلبال اإىل يرود وم������ن هنا تابعوا 

الرحيل نحو دم�ش������ق فاأتتهم النجدة من ياتع 

بن بريداد ملك قيدار الذي ان�شم اإىل الرحيل 

فاجتهوا جميعاً نحو خلخلتي =خلخلة على 

الط������رف ال�رشق������ي للجاه ح������وايل 35كم اإىل 

ال�شمال من ال�شويداء. فر اأفراد الع�شائر اإىل 

اللجاه واحتموا بني �شقوف احلمم الركانية 

واإىل �شل�ش������لة اجلب������ال ليحتموا يف �ش������عابها 

دبار  أي�شاً من ركبوا اجلمال مولني الأ ومنهم ا

�ش������وري  نح������و البادي������ة. لحقهم اجلي�ض الآ

ومنع عنهم املياه ف�رشبوا الدم واملياه القذرة 

ودية  ب������دلً من مياه الينابيع وحو�رشوا يف الأ

وال�ش������عاب اإىل اأن ا�شت�ش������لموا ف�ش������يقوا مع 

بقار اإىل  قطعان اجلم������ال واملاعز والغنم والأ

نينوى. وملا �ش������مع ياتع واأعوانه املختبوؤون يف 

رهاب الذي حلَّ باأتباعه  هوال والإ املعبد بالأ

خرج������وا من املعبد وا�شت�ش������لموا ورحلوا اإىل 

نينوى بعد اأن اأذاقهم اجلند اأ�شناف العذاب 

هانات. والإ

وامله������م فيما يتعلق مبو�ش������وعنا هذا اأن 

�ش������ورية مل تذكر �ش������يئاً عن �ش������لب  الوثائق الآ

اأ�ش������نام قيدار كما فعلوا يف املرات ال�شابقة 

أ�ش������هبوا يف ذك������ر الغنائم مثل  أنه������م ا رغ������م ا

ليفة والذهب والف�شة  قطعان احليوانات الأ

دوات واملواعني اجللدية واحللي---اإلخ  والأ

فلماذا يا ترى؟!

وقع������ت املعرك������ة الفا�ش������لة ب������ني قيدار 

�شوريني يف �ش������هول خلخلة على اأطراف  والآ

اللجاه ال�رشقية يف بقعة تتو�شط منازل قيدار 
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من تدمر وحتى التيماء ال�ش������هرية بخ�شوبة 

آبارها وطيب مراعيها وكانت  أرا�شيها وكرثة ا ا

را�ش������ي املمتدة اإىل ال�ش������مال منها وحتى  الأ

�ش������وريني وفر منها  تدم������ر قد اأخ�ش������عها الآ

�شكانها حاملني معهم كل ما ميلكون.

أم������ا اإىل اجلنوب من م������كان املعركة من  ا

�شهبا مبحافظة ال�شويداء عر حوران وبالد 

آدوم ووادي ال�رشحان حتى  عمون وم������واآب وا

�ش������وريون �شيئاً عما حلَّ  التيماء فلم يذكر الآ

آ�ش������ور بانيبال ويبدو  بهذه الب������الد يف عهد ا

�ش������وريني على قيدار  اأن وقود نريان حرب الآ

كانت ع�شائرها ال�شمالية على وجه اخل�شو�ض 

التي حلقت بها الهزمية فارتد ما بقي منها 

�شوريون بهذا الن�رش  نحو اجلنوب واكتفى الآ

آ�شور بانيبال. الذي مت قبيل نهاية حكم ا

يجم������ع الباحث������ون يف ح�ش������ارة املنطقة 

عل������ى اأن قبائل القديرات ق������د لعبت الدور 

آرام دم�شق يف ثقافات بالد ال�شام  البارز مع ا

ول ق.م وذلك قبل  ل������ف الأ اجلنوبية اإبان الأ

انتقال ال�ش������يادة اإىل النبط. وما من درا�ش������ة 

تناولت املناطق ال�شمالية من احلجاز وجند 

ول  لف الأ واجلنوبية من بالد ال�ش������ام اإبان الأ

أ�ش������ادت مبا قاموا به من ن�ش������اط  ق.م اإل وا

ثقايف متميز بهذه املناطق وخا�شة يف الدور 

البابل������ي احلدي������ث 630-539ق.م وال������دور 

خميني 539-332ق.م وقد اكت�شفت اأهم  الأ

. 
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آثارهم يف �شيناء والنقب ا

اأما يف �ش������ورية فقد قامت بعثة �ش������ورية 

فرن�ش������ية م�ش������رتكة عام 1997 بالتنقيب يف 

موقع خربة م�ش������اكب على بعد 3كم �ش������مال 

�رشق مدينة ال�شويداء جنوبي الطريق القدمي 

املمت������د بني �ش������يع وال�ش������ويداء وق������د اختار 

له������ا اأهلها بقعة �ش������خرية يف و�ش������ط حراج 

ال�شنديان التي تك�ش������و ال�شفح الغربي جلبل 

حوران وظلت بعد خرابها امل�ش������تى املف�شل 

لدى ب������دو جبل حوران يف العه������د العثماين 

لتوفر املياه فيها واحلطب للتدفئة يف ف�شل 

ال�شتاء واأوراق �شجر ال�شنديان وثمار البلوط 

علف للماعز. وقد نقلت حجارتها وخا�ش������ة 

املزوقة اإىل القرى املجاورة وا�ش������تخدمت يف 

البناء.

عمل������ت البعث������ة يف املوقع خ������الل عامي 

1997و1998وكان قد �شبقهم اإليها املغفلون 

ثار و�شرت عدة اأماكن  الذين ينقبون عن الآ

من اخلربة وك�ش������فت على معبد جتدد عدة 

مرات كان اآخرها يف الع�رش الهلن�ش������تي وهو 

من الطراز املعروف يف بالد ال�شام اجلنوبية 

ويحوي امل�ش������لى والباح������ة اأمامه مع البوابة 

جمل وما يهمنا هنا هو اأن يف الباحة اأمام  الأ

امل�ش������لى عرث على مذبح على �شكل متوازي 
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امل�شتطيالت تقريباً طول �شلعه 1.2م تقريباً 

وارتفاعه 40�شم انت�شب فوق بالطة منحوتة 

يف اأعاله جتويف دائري قطره 60�شم وعمقه 

3�شم تتجمع فيه دماء الذبائح،  وك�شف خلفه 

على طمرية كانت م�شقوفة ببالطات منحوتة 

�ش������بيهة بالبالطة التي مازالت حتت املذبح 

وقد عاث فيها الل�ش������و�ض خراباً وت�ش������ويهاً 

وع������رث فيها عل������ى ع�رشين �ش������اهدة منحوتة 

ومزوق������ة وجمموع������ة من التماثي������ل الب�رشية 

أربعة ومتث������ال عج������ل ل مثيل لها  عدده������ا ا

أ�ش������لوب النحت رمزي ظلي  يف بالد ال�شام، ا

حجام �شغرية بل �شغرية جداً ميكن نقلها  والأ

ب�ش������هولة من مكان اإىل اآخر. حار املكت�شفون 

يف تاأريخه������ا على نحو �ش������حيح، اإمنا اأرخت 

اأقدم مرحلة يف بناء املعبد يف القرن ال�شاد�ض 

ق.م.

هم يف  وحد والأ بقي هذا الكت�ش������اف الأ

جنوبي �شورية حتى عام 2005عندما اأجرينا 

مو�شم التنقيب الثالث يف موقع دبة بريكة اإىل 

ال�شمال من مدينة ال�شويداء حوايل 12كم اأي 

لي�ض بعيداً عن خربة م�شاكب .

وتل الدبة اأطالل مدينة قدمية يف و�شط 

لف الثالث  �شهل خ�شيب تعود بداياتها اإىل الأ

نباط يف  ق.م على اأقل تقدير وقد �شكنها الأ

ول ق.م وتركوا فيها خم�ض وحدات  القرن الأ

دارة وال�ش������كن تتوزع على �شطح  معمارية لالإ

التل ترتك بينها فراغات وا�شعة ت�شلح لنزول 

القواف������ل التجارية، والتل على الطريق العام 

من ب�رشى اإىل ال�ش������ويداء فدم�ش������ق وبقرب 

أثناء العمل يف  نبع ماء غزي������ر. وقد لحظنا ا

الت������ل وبقرب الوحدة املعمارية الرابعة مبنى 

يختلف يف خمططه عن املباين النبطية وقد 

أي�شاً بحجارة �شغرية ن�شبياً اأقل حجماً  بني ا

من اأقرانه������ا يف املباين النبطية، ويتاألف من 

م�شلى يف الغرب ينفتح بابه نحو ال�رشق اإىل 

باحة متت������د اأمامه اإىل م�ش������افة ثالثني مرتاً 

ويف زاويتها ال�شمالية ال�رشقية حجرة تخدمي 

للمعبد. لي�ض هذا وح�شب بل متلكتنا الده�شة 

حينما �ش������اهدنا يف الباحة كتلتني حجرتني 

منحوتتني على �ش������كل متوازي امل�شتطيالت 

وىل قرب الزاوية ال�شمالية  ويف مكانيهما،  الأ

ال�رشقية للم�ش������لى والثانية يف و�شط الباحة 

تقريب������اً ق������رب الزاوي������ة اجلنوبي������ة الغربية 

حلج������رة التخدمي التي تف������ي بغر�ض خدمة 

املعبد. ويف اأعلى كل كتلة جتويف ينتهي اإىل 

ميزاب يتلقى  دماء الذبائح الذي ي�شيل عر 

امليزاب .فاأوحى لنا هذا ال�شكل اأن الكتلتني 

احلجريتني مذبح������ان واأن املبنى باأكمله هو 

معبد .

وقفنا اأمام املذبحني نن�ش������د لهما قرائن 
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وح�شب معلوماتي لي�ض لهما �شنوان يف بالد 

ال�شام اجلنوبية اإل يف م�شاكب زد على ذلك 

رامية ول يف  أنن������ي ل اأعرف يف الثقاف������ة الآ ا

املدن ال�شاحلية لبالد ال�شام وفل�شطني مذابح 

فراح وقوَّت  م�شابهة. لقد غمرت نفو�شنا الأ

من تخميناتنا يف خ�ش������وع املوقعني م�شاكب 

وتل الدبة لثقافة واحدة.

 عندما اكت�ش������فنا الطم������رية خلف املذبح 

الثاين يف و�شط الباحة وهي عبارة عن حمل 

أ�شها مال�شق لزاوية  على �شكل زاوية حادة را

حجرة التخدمي ال�ش������مالية الغربية وفتحتها 

نحو اجلنوب وهي مبلطة ببالطات منحوتة 

�شفت بانتظام لت�شكل اأر�شية الطمرية التي 

عرثنا فيها على متاثيل ب�رشية ومتثال عجل 

وقواعد متاثيل وراأ�ض جمل واأدوات معبدية 

أنها و�شعت  اأخرى، ل ن�ش������ك حلظة واحدة ا

خفائها عن  مبنا�ش������ك دينية يف هذا املكان لإ

نظ������ار. يف تل������ك الرهة تذكرن������ا متاثيل  الأ

أ�ش������لوب نحته������ا و�ش������غر حجمها  م�ش������اكب ا

وت�ش������ابهها القوي مع مااكت�شفناه هنا يف تل 

الدب������ة واحلق اإن التماثيل فري������دة لي�ض لها 

نباط .اأما  راميني قرائ������ن ولعند الأ عند الآ

ردنية وخا�شًة  املعبد فله قرائن يف اململكة الأ

ول ق.م. لف الأ يف دير عال وفحيل من الأ

�رشع������ت يف الطالع على م������ا ُكتب حول 

ول  لف الأ تاريخ بالد ال�شام اجلنوبية اإبان الأ

ق.م وخا�ش������ة ماكتبه الباحثان هيلي وكراف 

التي ت�ش������در يف لندن وما 
 )5(

آرام يف جمل������ة ا

نباط ودورهما  �شجله بالن�شبة اإىل قيدار والأ

لف  يف ثقافة بالد ال�ش������ام اجلنوبي������ة يف الأ

ي  ول ق.م. وخا�شًة يف حوران. ول ميكن لأ الأ

باحث يف تراث ه������ذه البالد جتاهل الوثائق 

�شوريون عن  �شورية التي دونها الكتاب الآ الآ

�ش������قاع من القرن  حروب ملوكهم يف هذه الأ

التا�شع وحتى القرن ال�شابع ق.م. 

وقد �شد اهتمامي ما رواه الكتاب عن نقل 

أ�ش������نام قيدار مرتني كما ذكرنا اإىل نينوى،   ا

أنهم ل يجروؤون على  آ�شور ا وعهدنا يف ملوك ا

�شاءة اإىل املعابد والتماثيل،  وي�شت�شف من  الإ

ذلل اأ�شحابها  �شنام كان لإ الن�ض اأن نقل الأ

وا يف �ش������بيل اإعادتها بجروتهم  الذين �ش������حُّ

فتو�شلوا اإىل امللوك يف احل�شول عليها.فهي 

قد�ض لهم يف حلنِّه������م وترحالهم  املراف������ق الأ

حتميهم من غوائل الدهر.

لقد قلن������ا اإن تاأريخ معب������د الدبة هو يف 

القرن ال�شابع ق.م بال�ش������تناد اإىل املعطيات 

ختام التي متاثل  ثرية واللق������ى واأهمها الأ الأ

اأختام بابل التي تن�ش������ب اإىل هذا القرن وهو 

القرن الذي ا�ش������تد فيه ال�رشاع مع القبائل 

العربية وخا�ش������ًة قيدار التي ت�ش������دت بعد 
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�شقوط دم�ش������ق نهاية القرن الثامن ق.م اإىل 

آ�شور على  �شوري يف ب�شط �شلطة ا امل�رشوع الآ

بالد ال�شام.

موال   وق������د جمعت قيدار من التجارة الأ

ولكنها مل تكن ثرية كمدن بالد ال�ش������ام فكان 

�شوريني اأهم �شيء  �شلب اأ�شنامهم يف نظر الآ

آ�ش������ور  يكيدون به �ش������يوخ قيدار الذي كر�ض ا

بنيب������ال معظم حروبه يف نهاية حكمه اأي يف 

الن�ش������ف الثاين وعلى وج������ه الدقة يف الربع 

الثالث من القرن ال�ش������ابع ق.م �ش������د قيدار،  

خرية �ش������دهم يف  ومعرك������ة خلخلة كانت الأ

عام 629ق.م ، وموقع خلخلة قريب جداً من 

دبة بريكة وكذلك م�ش������اكب حيث عرثنا على 

�ش������نام املطمورة يف باحة معابدها، وقد  الأ

ذكرنا اأن ياتع قد خرج من املعبد وا�شت�شلم. 

اأي معب������د؟! رمبا يكون املعبد املق�ش������ود هو 

أو معبد م�شاكب فكال املوقعني  معبد تل الدبة ا

أ�ش������د مناعة  مهمني اأما معبد م�ش������اكب فهو ا

لوقوعه يف و�ش������ط الغاب������ة. ونرجح اأن كهنة 

�شنام  املعبدين من قيدار هم الذين اأخفوا الأ

�ش������وريني وفروا هاربني بعد اأن  عن اأعني الآ

�شوريون من الدبة وم�شاكب. اقرتب الآ

راميون تاريخًا ولغًة وفنًا طرطو�ض ���1 �ض �4-�3 علي اأبو ع�شاف الآ  -1

امل�شدر ال�شابق �ض ��-��  -2

�شورية عن : خبار الآ نقلت الأ  -3

The Ancient  Near East Suplimentary Textes and Pictures Relating to The Old Testament 

)1969(P. 276301-

4-Aram 2 )1990( P. 4575-.D.F.Graf The Orginal  of

The Nabataeans

5-Aram 1)1989( 3844- J.F Healy، Were  the  

Nabataeans Arabs?

الهوام�ش

¥µ



�للغة و�لتلفزيون )ع�رص جديد للغة(

31 �لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

نتاج �لتلفزيوين �لعربي �لإ

مل ت�ش������هد حمطات التلفزي������ون العربية انطالقتها الك������رى اإل عام 1990 

بالن�ش������بة للف�ش������ائيات احلكومي������ة )القن������اة امل�رشية( وعام 1991 بالن�ش������بة 

و�شط( وتعددت وتكاثرت بعد  للف�ش������ائيات امل�شتقلة )مركز تلفزيون ال�رشق الأ

ذل������ك القنوات من داخل وخارج املنطقة العربية ومعظمها تبث برامج حديثة 

.
)1(

ن�شان العربي املعا�رش تت�شل بهموم الإ

مار�ت �لعربية �ملتحدة(. باحث يف مركز ز�يد للرت�ث و�لتاريخ )�لإ

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي.

❁

˜

اللغة والتلفزيون

 )ع�رص جديد للغة(

❁❁

د.حممد فاحت زغلد.حممد فاحت زغل
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يجابية ل تعني  غري اأن هذه التطورات الإ

انعدام الق�ش������ايا التي ت�شتلزم وقفة متاأنية، 

�رشاف احلكومي  فالقنوات امل�ش������تقلة عن الإ

ميلكه������ا وميوله������ا القطاع اخلا�������ض العربي 

ويطبع هذه الرامج بطابع معني مثل اإعطاء 

ولوية لالهتمامات العربية )عملية ال�شالم،  الأ

حرب البو�ش������نة، النتفا�ش������ة الفل�شطينية.. 

اإل������خ( والحتمال الغالب اأن حتاول ال�رشكات 

عالمي������ة الدولية الكرى اإق�ش������اء القطاع  الإ

أو ابتالع������ه يف مطل������ع  العرب������ي اخلا�������ض، ا

أن�شاأها،  القرن املقبل و�ش������م املوؤ�ش�شات التي ا

وقد يحدث ه������ذا ببواعث مالي������ة وجتارية 

ول لكنه ل������ن يخلو من اإيحاءات  يف املقام الأ

 واخللفية املت�ش������لة بذلك هي اأن 
)2(

اأخ������رى

تزايد نفوذ وانت�ش������ار الف�شائيات يتزامن مع 

تنامي ظاهرة اإيجابي������ة تاريخية هي انتقال 

�شناعة التلفزيون من اأحادية املركز امل�رشي 

نتاج العربية فقد �شارت  اإىل تعدد مراكز الإ

ن مواقع اإنتاج متميزة يف �ش������ورية،  هناك الآ

ردن، ودب������ي، ولبنان، ولندن واأف�ش������ل ما  والأ

تنتجه هذه املواقع ي�شاهي النتاج امل�رشي بل 

يتفوق عليه اأحياناً، غري اأن الرامج الثقافية 

والرتبوية يف العامل العربي ظلت دون امل�شتوى 

املطل������وب ومل تنجح دورات تاأهيل مدر�ش������ي 

اللغة العربية يف اقتحام جمالت اأخرى خارج 

املدار�ض واجلامعات فظل جمهور التلفاز يكر 

باأخطائه، وجهود اأولئك يت�شاءل ومعه اللغة 

جهزة  ال�شحيحة والنطق ال�شليم، ومل تترع الأ

املعني������ة مع اأن ذلك يف �ش������ميم اخت�ش������ا�ض 

أليك�شو« يف تقريب جهود  بع�ش������ها كمنظمة »ا

واللغويني و�ش������ناع  عالمي������ني والرتبويني  الإ

الدراما فنادراً ما ن�ش������مع ع������ن دورة تاأهيل 

أو ندوة متخ�ش�ش������ة عن لغة  لغوي للممثلني ا

ثراء  أو حلقة درا�شية لإ التلفاز وخ�شائ�شها ا

لف اخلريجني  واإنعا�ض املعلومات اللغوية لآ

الذين تنقط������ع �ش������لتهم بالكتابة ال�ش������ليمة 

 للعربية.
)3(

مبجرد مغادرة اجلامعة

�لنزوح للكتابة �لتلفزيونية

آفاقاً وا�شعة للتحليل  تفتح الكلمة املكتوبة ا

من خالل الرتاكيب اللفظية اجلميلة ترت�شم 

�شوراً �شتى يف ذهن القارئ، فالق�شة املكتوبة 

تاأخذ اأكرث من �ش������كل ولون، وال�شخ�ش������يات 

ين�ش������جها اخليال كما يحلو له، فهل ت�شتطيع 

الكامريا اأن تنقل اإىل العم������ل الدرامي روؤية 

الكات������ب؟ واإىل اأي حد ي�ش������تطيع املخرج اأن 

يطابق م������ا بني الق�ش������ة املكتوبة والق�ش������ة 

ديب نف�ش������ه يف العمل  املتلفزة؟ وهل يجد الأ

التلفزيوين..؟

 اأن متعة 
)4(

يرى الكاتب عبد النبي حجازي

القراءة ل ي�ش������اهيها �شيء بالعامل وهي ت�شم 
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التمت������ع بجماليات اللغة والتمت������ع بالتمثيل، 

وفيها يتخيل القارئ ال�شخ�شيات كما يراها 

من خالل و�شعه النف�ش������ي وم�شتوى ثقافته، 

أم������ا التلفزي������ون فيلغي متع������ة التمثيل لدى  ا

املتفرج والتي ي�شميها علم النف�ض »املماهاة« 

اأي اندم������اج الكاتب مع العم������ل والقارئ مع 

الق�شة ومع خياله، فعندما يتكلم هومريو�ض 

لياذة« يقول:  أندروم������اك يف »الإ عن زوجته ا

أندروماك ذات الذراع البي�شاء، فمن خالل  ا

جمل������ة واحدة ترك هومريو�������ض جمالً كبرياً 

)5(
للقارئ ليتخيلها كما يحلو له.

اإن القراءة تخلق م�شاركة ح�شية ووجدانية 

أم������ا يف التلفزيون  بني الكات������ب والق������ارئ، ا

فاملخرج يختار املمثلني الذين �شيج�ش������دون 

ال�شخ�ش������يات ول ميك������ن اأن تتطاب������ق تلك 

ن  ال�شخ�شيات مع التي ت�شورها الكاتب، ولأ

املخرج واملمثل واجلهة املنتجة مب�ش������اركتهم 

للكاتب يف اأفكاره قد ين�ش������ون �شيئاً جديداً، 

ح�شا�ض بالتدخل من  واأقول �رشاحة اإن هذا الإ

خرين يف عمل الكاتب يثري �شعوراً غري  قبل الآ

بداعي يف  ن العمل الإ جميل ل������دى الكاتب لأ

دبية �شيغته فردية ويف التلفزيون  الكتابة الأ

�ش������يغته جماعية، وانتق������ال العمل املكتوب 

اإىل التلفزي������ون رغم كل م������ا يقدمه هو على 

ح�شاب فردية واإبداع الكاتب. ويرى القا�ض 

ديب يجد نف�شه  اأن الأ
 )6(

ح�ش������ن م. يو�ش������ف 

أنه مل يدخل اإىل  يف العمل التلفزيوين ويعتقد ا

التلفزيون كما ه������و يقول: لقد اأخذت عاملي 

اإىل التلفزي������ون وحاول������ت اأن اأحول اأدبي من 

اللغة الف�ش������حى اإىل اللغة ال�شعبية، ولكنني 

دبية  دبي وال�ش������يغة الأ أبقي������ت على اجلو الأ ا

ب يف م�شل�ش������ل  فاأنا اأعتز مب�ش������هد موت الأ

أخ������وة الرتاب« حني يدفن نف�ش������ه هرباً من  »ا

)7(
الدنيا ومعاناتها.

ديب الذي ي�رشف جزءاً  ولكن هل يجد الأ

أو العمل  كب������رياً من وقته يف كتابة امل�شل�ش������ل ا

التلفزيوين؟ هل يجد من وقته مت�ش������عاً يكتب 

دب..؟ وه������ل كتابة الدراما  فيه الرواية والأ

دبية..؟ تاأتي على ح�شاب الكتابة الأ

ديب ويتقا�شى عليه  اإن م�شل�شاًل يكتبه الأ

ديب  مبلغاً كبرياً من املال �ش������وف ي�ش������غل الأ

دب. حتماً ويبعده عن كتابة الأ

أننا ل ن�شتطيع  ويرى ح�شن م. يو�ش������ف »ا

اأن ناأكل عنقود العنب ح�رشماً وناأكله نا�شجاً 

ول ت�ش������تطيع اأن ت�شتخدم وقتك مرتني. واأن 

التوجه للكتابة التلفزيونية جاء نتيجة اإدراك 

اإىل اأن ال�ش������ور املتحركة التي مل مي�ض على 

اخرتاعه������ا 100عام قد ا�ش������تطاعت التحول 

ك������رث �ش������يطرة عل������ى الوعي  اإىل الع�������رش الأ

ن�شاين، وبف�شل تطورها وتقنياتها بتقدمي  الإ
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املعلومات ي�شتطيع الكاتب 

اأن  ن�شان ب�شكل عام  أو الإ ا

ن�شان  يعر عن نف�ش������ه لالإ

ب�شكل  خر عن طريقها  الآ

اأف�شل واأو�شح.

نعي�ض  أنن������ا  ا �ش������ك  ل 

ع�������رش التلفزي������ون غ������ري 

امل�ش������يطرة  الق������وى  اأن 

عل������ى تدفق ال�ش������ور هي 

قوى ا�ش������تثمارية ل تفكر 

اإل مبنافعه������ا، لق������د فتح 

التلفزيون اإمكانية الك�شف 

عن حقائق العامل لكنه مع 

�ش������ف ي�شتخدم يف كثري  الأ

حيان لتعميم الكذب  من الأ

اأكرث مم������ا يعمم احلقيقة، 

 )8(
ع������دوان ممدوح  ويرى 

أنه لي�ش������ت هن������اك معايري دقيق������ة وال�رشط  ا

نتاج������ي يف التلفزيون �رشط جتاري بحت  الإ

لذلك جند كتابات رديئة جداً تعر�ض ب�شبب 

ال�ش������اعات التي يجب ملوؤها. هذه التنازلت 

تفر�ض قيم������اً درامية متدني������ة حتقق ربحاً 

مادياً على ح�شاب النوعية.

وننظ������ر يف جترب������ة التلفزيون ف�ش������نجد 

اأن بع�ش������ه يخد�ض احلياء، ومعظمه يخد�ض 

أ�ش������وق  الوعي من حي������ث منتوجه الثقايف وا

هنا للمث������ال بع�������ض الثنائيات الت������ي داأبت 

أو ال�شينما على معاجلتها  ال�شا�شة ال�شغرية ا

نتاج امل�رشي ب�شكل خا�ض  وهي ظاهرة يف الإ

منها:

• ثنائية �لرث�ء �ملكروه و�لفقر �للذيذ

ه������ي ب�ش������اعة مهرب������ة يج������ري بيعه������ا 

للمتفرجني اإذ يجري ت�ش������فيه املال ومتجيد 
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الفقر، كما يتم رب������ط الفقر بال�رشف وربط 

ال������رثاء بالنحراف، وه������و تدلي�ض اجتماعي 

فا�ش������ح.. ولكي ل ينتبه املتفرجون الفقراء 

�شباب،  �ش������ئلة املحرجة حول الأ اإىل طرح الأ

يجري تلفيق النهايات بت�ش������الح طبقي وزفة 

قطاعي الغني تلك  طنانة يتزوج فيها ابن الإ

الفتاة الفقرية التي اغت�شبها �شابقاً.

كر�مية • �ل�رسقة �ملربرة و�لر�سوة �لإ

يعم������ل حما�ش������باً يف اإح������دى ال�������رشكات 

وه������و رجل م�ش������تقيم، ولكن احلي������اة عوجاء 

ولد والغالء، الفاح�ض ت�شطره  فم�شاريف الأ

»لال�ش������تدانة« من ال�ش������ندوق احلديدي يف 

عهدته، وهو �ش������ندوق �ش������اذج ي�شدق جميع 

املحا�ش������بني وميده������م بالدي������ون يف جمي������ع 

فالم وامل�شل�شالت، ولكن يتم اكت�شاف نق�ض  الأ

العه������دة قبل اأن يتمكن م������ن اإعادة املبلغ اإىل 

ال�شندوق.

كرامية وتلب�شان  أم الإ اأما الر�شوة فهي توا

نف�������ض املالب�������ض املزرك�ش������ة بحيث ي�ش������عب 

التفريق بينهما، ولكن وظيفتهما الجتماعية 

مهينة اإذ تقومان بك�رش ال�ش������مود الأخالقي 

لل�رشفاء.. وتثبي������ت مفهوم ملوث هو اأن لكل 

اإن�شان ثمناً.

• �ملقاول و�ملهند�س

عندما يذكر اجل�شع يف التلفزيون فيجب 

اأن يك������ون املق������اول موجوداً، فهو خم�ش�������ض 

ب�ش������قوط العمارات التي يبنيها والتي غالباً 

ن�شائية  ما يكون التوقيع على ت�ش������اميمها الإ

من م�شوؤولية مهند�ض �شاذج.. مبتدئ بالعمل 

ومبت������دئ باحلب، ول بد اأن يدخل ال�ش������جن 

نيابة عن املقاول اإىل اأن يخرج عنه يف نهاية 

امل�شل�شل على يد خمرج ابن حالل.

جهل و�لطبيب �ملالك • �لطبيب �لأ

اأكرث املهن مدعاة للتهكم يف امل�شل�ش������الت 

هي مهنة الطبيب النف�شاين اإذ يجري ت�شويره 

ن�شاف  وكاأنه بهلول و�شخ�شية كوميدية، ولالإ

فاإن كتاب ال�ش������يناريو هم الذين يفرت�ض اأن 

طباء، اأما  يكونوا زبائن حقيقي������ني لهوؤلء الأ

الطبيب املالك فهو ذلك الذي ل يتقا�ش������ى 

اأجراً من مر�شاه.

عمال وتاجر �ملخدر�ت • رجل �لأ

من النادر اأن جند رجل اأعمال ع�شامياً 

يعمل يف ال�ش������ناعة والتنمية القت�ش������ادية، 

عمال يف ال�شا�ش������ة اأ�رشار يتاآمر  اإن رجال الأ

ول على الن�شف الثاين، واأخرياً  ن�ش������فهم الأ

�رشار يتقا�شمون كعكة القت�شاد  أ هوؤلء الأ بدا

الوطني مع جتار ال�شموم، فتاجر املخدرات 

يبيع اجلان������ب اللذيذ م������ن اخلطيئة.. وهو 

يتم�ش������ك مبنطق اأن املخ������درات مل حترم عن 

طري������ق الدي������ن بل ع������ن طري������ق احلكومات 
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»املفرتي������ة« لذل������ك فهو يح������ج اإىل بيت اهلل 

احلرام، ول يقطع فر�شاً لل�شالة.

و�ملنحرف���ة  �ملنا�سل���ة..  �لر�ق�س���ة   •

�لربيئة

اأحتفتنا ال�شا�شة مبجموعة اأعمال تروي 

ن�ش������ال بع�ض الراق�شات �ش������د ال�شتعمار، 

ومن ث������م اإبرازهن يف اإطار تاريخي بر�ش������د 

التوت������رات ال�شيا�ش������ية والجتماعية للوطن، 

املتناغم������ة مع التواءات خ�رش الراق�ش������ة يف 

امل�شارح والبارات.

اأما تلك الفتاة الريئة التي اأجرها نق�ض 

ال�ش������يولة املالية اأن تنح������رف، فاإنها اإحدى 

الرموز الهامة، فبدونها يبدو العمل �ش������مجاً 

ل حياة فيه، ورغم اأن النحراف ي�شكل قيمة 

أنه مطلوب،  �شيئة ومرفو�ش������ة يف احلياة اإل ا

وجميع امل�شجعني هم املتفرجون.

• ��سطهاد �ملحبني

تنهار ال�شا�شة العربية والهندية والرتكية 

يراني������ة والالتينية اإذا توقف ا�ش������طهاد  والإ

فالم، فهذه هي  أو الأ املحبني يف امل�شل�شالت ا

�شا�شية لنتعا�ض ال�شا�شة وازدهارها،  املادة الأ

نت������اج العاهات  وه������ي امل�ش������در املتج������دد لإ

وت�ش������ويقها ل������دى جمهور متعط�ض لل�ش������عور 

الداخلي بال�ش������طهاد.. اإنها الدجاجة التي 

تبي�ض جمهوراً.

• �ل�رسطة

ن�شبياً يتمتع رجال ال�رشطة بنظافة اليد 

وذلك لدوره������م القانوين واحلي������ادي حيث 

يتخ�ش�شون يف القب�ض على املقتولني، لكنه 

حيان يكون الك�شف عن املجرمني  يف اأغلب الأ

ومعاقبتهم من اخت�شا�ض البطل.

مما ل�ش������ك فيه اأن الزمن الرديء ينتج 

فنوناً رديئ������ة، ومن الظلم اته������ام كل اأعمال 

ال�ش������ينما والتلفزيون وامل�رشح باأنها رديئة ول 

�شك اأن هناك اأعمالً جادة وجيدة ول يجوز 

النتقا�������ض من قيمة اأ�ش������حابها ومبدعيها، 

برة ال�ش������ائعة يف  ولك������ن ابحثوا معنا عن الإ

 )9(
جبل الق�ض.

ولنا اأن نتخيل حجم التدمري احلا�ش������ل 

للعربية من خالل فنونها حني نعلم اأن اأفالم 

لف  الف�ش������حى ل تتجاوز ن�شبتها ثالثة يف الأ

نتاج ال�ش������ينمائي العربي خالل  من جممل الإ

�شبعني عاماً هي عمر ال�شينما العربية التي 

تاأخ������رت ثالثني عاماً عن ال�ش������ينما العاملية 

الت������ي احتفل������ت مبئويتها ع������ام 1990 ومن 

ال�ش������هل اإ�ش������قاط حجج الذين يقولون بعدم 

أو للتلفزيون،  �شالحية الف�شحى لل�ش������ينما ا

فهناك فيلم حديث ح�شل على تقدير عاملي 

هو »طوق احلمامة املفقود« للتون�ش������ي نا�رش 

خمري، وحوار ذلك الفيلم البديع واملتقن لغة 
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وفناً، يدور جميعه بالف�شحى اجلميلة التي 

أية �شعوبة والتي يفهمها اأهل تون�ض  لي�ض فيها ا

بل������د املخرج وكما يفهمها امل�ش������ارقة وجميع 

عرب �شمال اأفريقيا، فالو�شول اإىل اجلمهور 

بالف�شحى لي�ض م�شكلة كما يقول املناه�شون 

نتاج الدرامي لكن امل�ش������كلة  لها يف دوائر الإ

يف املنت������ج التجاري ال������ذي يريد اأن يخاطب 

اأحط الغرائز باأحط اللهجات وامل�شكلة بع�ض 

نتاج الر�شمية. هيئات الإ

�لتلفاز �لتعليمي

ورغ������م ال�ش������لبيات الت������ي اأعقبت دخول 

قط������ار الرئي�ش������ية يف الع������امل  التلف������از اإىل الأ

العرب������ي، ل ميك������ن للع������ني املحاي������دة اإل اأن 

ت�شجل لذلك اجلهاز قيامه باإجنازات تربوية 

مي������ة وتدريب  ملحوظ������ة يف جمال حم������و الأ

املعلمني، ولعل التلف������از التعليمي واحدة من 

التج������ارب القليلة التي التق������ت فيها جهود 

عالميني والرتبويني، ونظراً لوجود رجال  الإ

همية اللغة كانت معظم  التعلي������م واإدراكهم لأ

الرامج التعليمية بلغة عربية �ش������ليمة، وهي 

جترب������ة مل تتك������رر يف قطاعات اأخ������رى، ومل 

أداوؤها لي�ش������ل اإىل م�ش������توى اجلامعة  يتطور ا

أو ليجعل من التلفاز جهازاً تثقيفياً  املفتوحة ا

يرفد الوع������ي العام، ويطور املهارات اللغوية 

واملهنية لقطاع������ات خمتلفة من املجتمع كما 

هي احل������ال يف الهن������د مثاًل، الت������ي طورت 

ا�ش������تخدامات الرام������ج الثقافي������ة والفنية، 

أ�شاطريها وفنونها التقليدية  واأعادت تقدمي ا

)10(
غلبني. بلغة الأ

لق������د كان للعربية يف خمتلف ع�ش������ورها 

م�ش������كلة دائمة هي الف�ش������ل ب������ني املنطوق 

واملكتوب، والف�شل بني لغة الثقافة الر�شمية 

ولغ������ة اجلماهري، لك������ن الهوة الي������وم كبرية 

بينهم������ا لوج������ود اأربع عاميات رئي�ش������ية هي 

-�ش������مال اأفريقيا – م�������رش- اخلليج - بالد 

ال�شام اإ�ش������افة اإىل تاأثريات اأجنبية خمتلفة، 

ن�شط  و�ش������ط هذه الرتكيبة تتقدم العامية الأ

تلفازياً )امل�رشية( وحالياً ال�شورية واللبنانية 

خرى، لتهدد  واخلليجية على العامي������ات الأ

باأن ت�شبح هي اللغة ال�شائدة اإن مل يتم تدارك 

أي�ش������اً بتبني �شكل مقبول من  مر تلفازياً ا الأ

أ�شكال اللغة املب�ش������طة املفهومة من املناطق  ا

ربع. الأ

�للغة و�لتلفزيون )ع�رس جديد للغة(

اإن ا�ش������تخدامات الكمبيوت������ر ه������ي التي 

�شتتحكم يف ال�شكل املكتوب للعربية وتطوره 

باإ�ش������افة حروف وتعديل اأخرى، لكن العامل 

احلا�ش������م يف �ش������كل العربية املنطوقة �شيظل 

للتلفاز، وهكذا ما بني تلفاز وكمبيوتر تدخل 

اللغ������ة العربية ع�رشاً جدي������داً قد يكون من 
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اأخ�شب ع�ش������ورها اإذا اأح�شن الناطقون بها 

ا�ش������تخدامها كلغة ثقاف������ة، واإدارة تطويعها 

للنقلة اجلديدة م�ش������تغلني غناها باملفردات 

وطواعيته������ا لال�ش������تقاق والتولي������د والنحت 

و�شياغة الرتكيبات وامل�شطلحات.

لقد كانت اللغ������ة العربية فعاًل ول تزال 

العن�رش الرئي�ش������ي الذي يجمع بني ال�شعوب 

قلي������ات الدينية  العربي������ة الت������ي تزخ������ر بالأ

والعرقية ول تتمتع اأقطارها بوحدة طبيعية 

واقت�ش������ادية كافي������ة، كان������ت اللغ������ة العربية 

ولت������زال الرابطة العامة التي جتمع �ش������كان 

العامل العربي كاف������ة من املحيط اإىل اخلليج، 

الرابطة التي تت�شاءل فيها ال�شتثناءات اإىل 

خرى _  درجة ال�شفر بخالف الروابط الأ

ر�ض _ القت�شاد _ الدين _ التاريخ  الأ

..اإلخ، وعل������ى الرغم من انت�ش������ار اللهجات 

املحلي������ة فاإن اللغة الف�ش������حى ظل������ت دوماً 

الرباط الروحي _ الفكري بني ال�ش������عوب 

القاطنة م������ن املحي������ط اإىل اخلليج _ لغة 

القراآن، لغة الرتاث وهذا ما اأ�ش������فى. عليها 

نوعاً من القد�شية.

وقد يفر�������ض هذا الع�������رش على العرب 

اأن يتعجل������وا امل�ش������رية ويجعل������وا لغتهم تاأخذ 

اجلديد ول������و كان اأعجمياً وت�ش������نع فيه ما 

وائل يف ا�شتبدال اأ�شوات باأخرى ل  �شنع الأ

تعرفها العربية، وبتغيري ال�شيغ تغيرياً يقربها 

بنية العربية. ثم اإننا م�ش������طرون اإىل  من الأ

ميان باجلديد واأخذه ر�ش������ي نفر من اأهل  الإ

)11(
أم مل ير�شوا. احلفاظ ا

اإننا لن ن�شل اإىل �شيء كبري اإن فزعنا اإىل 

التمييز ب������ني ما قالته العرب وما مل تقله، اإن 

خرى تزخر  لغتنا احلديثة ك�ش������ائر اللغات الأ

�شاليب من اللغات  باجلديد امل�ش������تعار من الأ

خ������رى. ول يغري العربي������ة اأن تتجدد فيها  الأ

�شاليب ما غر عليه  أ�شاليب، واإن من هذه الأ ا

ع�������رشات من ال�ش������نني حتى خي������ل لكثري من 

أنه من العربية. املعربني ا

كرثية ال�شاحقة  األ ترى اأنك لو قلت اإن الأ

أ�ش������اليب امل�ش������تعمرين يف  من العرب تدرك ا

كرثية  ال�شتغالل مثاًل ل مير بخاطرك اأن »الأ

ال�شاحقة« هذه تعبري لي�ض من العربية..؟

أنه مما ا�ش������تعري يف ع�رشنا مع ع�رشات  وا

عجمية  بل مئات م������ن التعابري من اللغات الأ

كرثية ال�ش������احقة« تعبري  الغربية اإن قولنا »الأ

من �ش������فة ومو�ش������وف يوؤديان معنى خا�شاً 

أو اأغلب اجلماعة، وهو ما  هو اأغلب النا�ض ا

كان يعر عنه يف العربية القدمية ب� »ال�شواد 

)12(
عظم« اأو نحو من هذا. الأ

ومثل هذا كثري ن�شتطيع اأن نفرد له معجماً 

خا�ش������اً، وهو يزداد باط������راد فاأنت جتد بني 
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حقبة �شغرية واأخرى �شيئاً من هذا اجلديد 

ال������ذي يند�ض يف هذه اللغة العربية املعا�رشة 

عن طريق ال�شا�شة ال�شغرية، وقد جند �شيئاً 

آخ������ر ل نعرفه يف العربية الف�ش������يحة، غري  ا

أنه اأخذ طريقه اإىل العربية اجلديدة ف�شار  ا

�ش������يئاً من لوازمها، ومن ذلك ا�شتعارة بع�ض 

ال�شفات واإل�شاقها بغري مو�شوفاتها، األ ترى 

أننا نقول »م�رشوع �ش������جاع« و»ميزانية  مثال ا

متوا�شعة« و»معاهد فقرية« و»اأفكار جريئة« 

و»مدينة فا�شلة« وغريها كثري؟

ومل يك������ن من ه������ذه النعوت ق������د عرفته 

العربية الف�ش������يحة فيما خ������ال هذا الع�رش 

من احلقب اخل������وايل ولكن هذه التعابري من 

اجلديد الذي عرفته العربية، وهذه ال�شفات 

أتينا به������ا بع�ض اأمثلة اإمنا كانت تطلق  التي ا

ن�ش������ان، ال�شجاع، واملتوا�شع،  على العاقل »الإ

والفقري..اإلخ«.

كما ميكن ا�ش������تعرا�ض بع�������ض الرتاكيب 

التي ت�شللت عر ال�شا�شة وفيها اأخطاء لغوية 

�شائعة خمالفة للقيا�ض ال�شوتي:

آ�ش������ف على ما جرى: ويف ل�شان  - فالن ا

أ�شفاً فهو اأ�شف( ولي�ض اآ�شف. العرب )اأ�شف ا

- ثغرة: يف الل�ش������ان )ثغرة ب�ش������م الثاء( 

ومنه ثكنة، وثلمة، وحب�شة. 

يجب غ�شل اخل�شار: )اخل�رش: مفردها 

خ�رشة( ب�شم اخلاء.

�������رشب الكاأ�ض دفعة واحدة: يف الل�ش������ان 

دفعة ب�شم الدال.

الذبح������ة القلبية: يف الل�ش������ان )الذبحة( 

ب�شم الذال.

�ش������قة: يف م������ن اللغ������ة )ال�ش������قة بالفتح 

ال�شظية، و�شقة بال�شم نوع من الثياب(.

ومنها تعابري تخلط بني حروف اجلر

مر: ال�شواب يرغب  فالن يرغب بهذا الأ

مر الأ

ا�شتغرق بالنوم: ال�شواب ا�شتغرق فيه

أثق بك اأثق فيك: ال�شواب ا

اإ�ش������افة على ما تقدم: ال�شواب اإ�شافة 

اإىل 

نعتز فيكم: وال�شواب نعتز بكم

طيلة الوقت: ال�شواب طوال الوقت

مثلة كث������رية ومتداولة تع������ر كل يوم  والأ

بوابة ال�شا�شة ال�شغرية عر برامج متعددة.

اإن ثورة الت�ش������الت احلديثة من �شاأنها 

اأن تزي������ل احلواجز اجلغرافية وال�شيا�ش������ية 

والجتماعية بني متكلمي العربية يف خمتلف 

وروبية  اأقطارها، واإن ما ت�ش������هده اللغات الأ

من تطور �رشيع بتاأثري هذه الثورة جدير باأن 

يطالية مثاًل ت�شبه  ينعك�ض على لغتنا، فاللغة الإ

العربية يف جمعها بني العامية والف�ش������حى، 
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وم������ن يقارن بني لغة اأفالمه������ا وبراجمها يف 

اخلم�شينيات ولغتها يف الت�شعينيات �شيدرك 

ب�ش������هولة اأن العامية قد تال�ش������ت تقريباً واأن 

الف�ش������حى املب�ش������طة ق������د حل������ت حملها يف 

ف������الم والرام������ج وامل�شل�ش������الت، هذا مع  الأ

وىل  اعرتافنا بوجود طبقتني من الف�شحى الأ

عالم  دب، والثاني������ة للحديث اليومي والإ لالأ

ف������الم والرامج  واملوؤمت������رات واحل������وار والأ

أي������ة عامية   ولكن ا
)13(

التلفازي������ة ال�ش������عبية،

نعتمد ونحن جنري عملية نقل الدم اجلديد 

اإىل الف�شحى..؟

لفاظ تتباين فيما  اإن العاميات كثرية والأ

خرى  قطار العربية بل بني املنطقة والأ بني الأ

أه������م  يف كل قط������ر.. اإذا كان املج������از اأح������د ا

الينابيع لتوالد اللغة وتطورها وا�ش������تمرارها 

اأفما زال كتابنا و�ش������عراوؤنا ميار�شون دورهم 

أم توقفوا عن اإبداعه  القدمي يف اإجناب������ه..؟ ا

وتوليده، فلم ي�شيفوا اإىل لغتنا اأي جديد..؟

طالق  أه������م منبع������ني ثرين عل������ى الإ اإن ا

ميكن اأن يرفدا اللغة مب�ش������در ل ين�شب من 

فادة  لفاظ، ظاًل بعيداً عن ال�شتثمار والإ الأ

من ثرواتهما العجيبة وهما: املجاز والعامية 

هذا اإذا تركن������ا عن�رش القيا�ض جانباً، فكثري 

لف������اظ العامية اأبدعته و�ش������قلته مع  من الأ

الزمن العبقرية ال�شعبية التي كثرياً ما تتفوق 

حاطة  بعن�رشها اجلماعي الذي ي�ش������عب الإ

بحدود جماعيته.

لقد كان������ت الرحلة الت������ي قطعها املجاز 

وىل لياأخذ مكانه  �ش������المية الأ يف القرون الإ

يف لغتنا الر�شمية ق�شرية للغاية، فمن ل�شان 

عراب������ي مبا�������رشة اإىل املعج������م وم������ن غري  الأ

أو ر�شمية اأو مراحل  و�شيط اأو هيئات �شعبية ا

أو التغري..  زمنية يتعر�ض فيه������ا اإىل التطور ا

اإن الق�ش������ية يف رحلة املجاز من عاميتنا اإىل 

املعجم يف هذا الع�رش هي مناف�شة ع�رشات 

خرى من حولها، وكل منها تريد  العاميات الأ

خريات، ول  لبنتها املكانة التي حتلم بها الأ

�ش������ك اأن جمامع اللغة مطالبة يف هذه احلال 

بتو�ش������يع عملها ل�شتق�ش������اء هذه العاميات 

لفاظ املرتادف������ة وانتقاء اللفظ  ودرا�ش������ة الأ

املنا�شب مع ال�شتناد اإىل ال�شوابط الالزمة.

ألفاظ اللغة هو  واإذا كان م�ش������در معظم ا

�ش������ل، واإذا كان النا�ض العاديون  املجاز يف الأ

لفاظ،  أبدعوا هذه املجازات والأ هم الذي������ن ا

ف�ش������اًل عن ال�شعراء والكّتاب فهل حرم مثل 

هذا الدوح على بالبلنا، وحلل لطيور القدماء 

م������ن كل جن�������ض..؟ وهل املج������از احلديث اأو 

أياً  حتى القدمي مما تاأخر عن ع�رش املعاجم ا

كان حمل ولدته ومنة ميالده ومكان اإقامته، 
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ولد ليم������وت، وامتنعت عنه فر�ش������ة النماء 

�شئلة وينداح حول كل  والتطور..؟ وت�شتمر الأ

�شوؤال مزيد من الت�شاوؤلت الفرعية احلائرة 

)14(
التي تبحث عن اإجابة.

ورغم اأن املعجم الو�ش������يط ال�ش������ادر عن 

جممع اللغة العربية يف القاهرة يعد اأول معجم 

يتخطى رقاب املعاجم، ويقحم امل�ش������طلحات 

العلمي������ة املجمعية اجلدي������دة، فاإنه مل يحاول 

ألغام الثورة اللغوية  املغامرة والدخول يف حقل ا

اجلدي������دة الت������ي اأبدعها ال�ش������عراء املحدثون 

والكتاب وال�شحفيون وال�شيا�شيون واأ�شحاب 

املهن والخت�شا�ش������ات املختلف������ة وقد عرب 

ألفاظ اخت�شا�شهم  أو بنوا ا أو �ش������اغوا ا هوؤلء ا

م������ن غري انتظار قرارات املجامع، واملجامع مل 

حتاول اأن ت�شاأل اأ�شحاب هذه املهن تزويدها 

بقامو�ض م�ش������طلحاتهم اخلا�ش������ة لدرا�شتها 

ومتحي�ش������ها والنظ������ر يف اإعطائها العرتاف 

أبا  دخاله������ا القامو�ض العرب������ي، اإن ا ال������الزم لإ

عم������رو بن العالء هو ال������ذي ميلي اليوم على 

العرب من اأهل البادية ما يقولون، ولي�شوا هم 

الذين ميلون عليه ما يقال.

جيال الالحقة التي اأحاطت  وهذا خطاأ الأ

هذه املعاجم بهالة من القد�ش������ية وت�رشنقت 

ب������واب دون دخول  عل������ى نف�ش������ها مغلق������ة الأ

بداعات اجلديدة  لف������اظ واملج������ازات والإ الأ

أ الوعي العربي  فتجمدت اللغة، اإىل اأن ب������دا

�ش������المي يدخل يف مرحلة اليقظة، ولن  والإ

يكون هناك ع������ذر للمرتددين يف اإعادة فتح 

لفاظ اجلديدة  املداخ������ل اأمام جي�ض م������ن الأ

�ش������وار املنيعة للمعجم  اأعياه النتظار عند الأ

لفاظ اجلديدة  العربي، ولن يكون دور هذه الأ

لفاظ القدمية من موا�شعها لتحتل  اإزاحة الأ

اأماكنها بل �ش������تكون قوة جديدة ت�شد الثغور 

املتزايدة يف بناء احل�شارة. و�شيكون التلفاز 

دب������ي وخطاباته املتعددة هو  عر خطابه الأ

قائد هذه اجليو�ض. 

ل������ف الثالث������ة ترتق������ب اإرادتن������ا يف  اإن الأ

التح������ول، واهلل والتاري������خ واأجيالن������ا املقبلة 

أداء دورنا بر�شد  �شتحا�ش������بنا اإذا ق�رشنا يف ا

واقعنا اللغوي واحل�شاري واخلروج مبعجم 

جديد يع������ر ع������ن مرحلتنا الراهن������ة، التي 

أنها مرحلة يقظة وعهد لبناء املرحلة  ندعي ا

اجلدي������دة يف العامل اجلديد، ول������ن يكون لنا 

م������كان يف هذا الع������امل ما مل نثب������ت جدارتنا 

بالقيام بهذا الدور واملحافظة على ال�رشيان 

اللغوي الالزم ل�ش������تمرار الدورة الدموية يف 

ج�شم ح�شارتنا.

لفاظ املتو�ش������طة بني  اإن جي�ش������اً م������ن الأ

العامية والف�ش������حى القادمة اإلينا رغماً عّنا 

مع و�شائل الت�شالت احلديثة يفجر �شل�شلة 
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ل نهاية لها من الت�شاوؤلت.

• ه������ل الف�ش������حى عاج������زة ع������ن اإيجاد 
املقابل املنا�شب لكل ما يف العامية من معان 

ألفاظ؟ وا

أم  • هل معظ������م ما يف العامي������ة عامي؟ ا
معظمه ف�شيح حرف بع�ض التحريف ورمبا 

طالق.؟ مل يحرف على الإ

ألي�ض من اجلدير بالف�شحى اأن ت�شتعري  • ا
ألفاظاً ل جتد الف�شحى مقاباًل  من العامية ا

لها يف معاجمها العديد.؟

• م������ا �������رشوط ه������ذه ال�ش������تعارة..؟ وما 
حدودها..؟ وكيف تتحق������ق..؟ ومن يعطيها 

اعرتافاً يف النهاية و�ش������هادة باأنها انتقلت من 

»درك« العامية لتنعم يف »رغد الف�شحى«؟

• وهل ع�شوية نادي املعاجم حمرمة على 
لفاظ  لفاظ اجلديدة ومقت�������رشة على الأ الأ

املحظوظة التي ولدت يف ع�رش و�شع املعاجم 

لفاظ؟ وتوليد الأ

• ماذا ميكن اأن يجري للغة اإذا ا�شتمرت 
املع������اين بالتطوير والفكر بالنم������و، واحلياة 

بالتغري والتو�ش������ع وظلت هي على معاجمها 

القدمي������ة، ل ي�ش������مح لها بالتطور والتو�ش������ع 

بحجة احلف������اظ على عذريته������ا وطهارتها؟ 

وه������ل يعد هذا حقاً حفاظ������اً عليها اأم خنقاً 

أداً ومنعاً من التطور والنمو وال�ش������تجابة  ووا

اإىل احلياة وم�شتجداتها املتالحقة؟

يف مقابل������ة تلفزيوني������ة بثتها حمطة دبي 

الف�ش������ائية يف برنامج حواري �شيا�شي روؤية 

التقط������ت ب�ش������كل �رشيع من خ������الل احلوار 

الكلم������ات التالية التي ل جنده������ا مبعانيها 

اجلدي������دة يف املعجم العربي فكان لدي منها 

19 كلمة تكرر بع�شها مرتني ومرات وهي:

ال�شرتاتيجية: )معرب(.

الراجماتية: )معرب(.

�شباب )جماز(. الدوافع: مبعنى الأ

الظرفي������ة : من الظ������رف مبعنى احلالة 

)جماز(.

جداً: مبعنى كثرياً )جماز(.

على �شوء: ا�شتناداً اإىل حقيقة )جماز(.

أو تف�ش������ري، من برر  مرر: مبعنى �ش������بب ا

)مبعنى: زكى( )جماز(.

معقول: مبعنى مقبول )جماز(.

ثار: مبعنى النتائج )جماز(. الآ

أو اختبار )جماز(. حمك: مبعنى قيا�ض ا

جناحات: جمع امل�ش������در جناح )خمالف 

ل�رشوط اجلمع(.

اإخفاقات: جمع امل�شدر اإخفاق )خمالف 

ل�رشوط اجلمع(.

ح������داث: مبعن������ى الوقائ������ع الكب������رية  الأ

امل�شتجدة )جماز(.

�ش������لوب وطريقة  اخلط������اب : مبعن������ى الأ
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التفكري )جماز(.

نه�شوي: من نه�شة )ا�شتقاق قيا�شي(.

أو يعتمد  أو يعتقد ا يتبنى: مبعنى يتخ������ذ ا

على )جماز(.

�شيا�ش������ي: من �شيا�ش������ة مبعن������ى القيادة 

والرتوي�ض )جماز دخل املعاجم احلديثة(.

أو  املجال: من اجل������ولن مبعنى املنطقة ا

احلقل )جماز(.

اأماله: لغة تطلبه من اأعلى: مبعنى طلب 

الكتابة )جماز(.

هذه ال�ش������تطالعة ال�رشيع������ة من خالل 

برنام������ج واحد تعطي فكرة ع������ن التحركات 

ر�ض، وتك�ش������ف عن  اللغوية اجلارية على الأ

تق������دم خطري للغة عربي������ة جديدة ل تعرفها 

املعاجم، وتراجع بالقدر نف�شه من اخلطورة 

للغ������ة العربي������ة الت������ي كانت ول ت������زال على 

أل�ش������نة جيل واح������د اأو جيلني �ش������بقانا.. اإن  ا

اأكرث من ن�ش������ف كلمات حمطاتنا الف�شائية، 

و�ش������حفنا لي�ض يف املعجم واأكرث من ن�ش������ف 

ه������ذه الكلم������ات وجدت عن طري������ق املجاز، 

واأكرث من ن�ش������ف هذه املجازات دخل لغتنا 

العربي������ة عن طري������ق الرتجمة م������ن اللغات 

وروبية غالباً، عل������ى حني ظلت العاميات  الأ

العربي������ة عل������ى اختالفها حمروم������ة من حق 

الدخول حتى اإىل لغة ال�ش������حافة، اإن اأقالم 

كتابها تتجافى منها لتناأى بنف�شها عن �شبهة 

العامية، فح�ش������بها ما ل�شق بها من �شبهات، 

اأخطاء �ش������ائعة، اأخطاء غري �شائعة، �شيطرة 

جنبية  لفاظ الأ جنبية، ت�رشب الأ التعبريات الأ

من غري حماولة تعريبها، تعريب غري �ش������ليم 

لفاظ.. وغري ذلك من املزالق  لبع�ض هذه الأ

لفاظ اجلديدة مثل  جنبية. عداك عن الأ الأ

نتاجية النتهازية والنهزامية  مريالية والإ الإ

والبورجوازية 

والتقدمية والدميقراطية 

والدمياغوجية والرجعية 

وموؤمتر واملح�شوبية 

والو�شولية واملواطنة 

والرتابة واملعطيات

والتخطي������ط  والتاأمي������م  وال�ش������فاقة 

واملعطي������ات والتقن������ي والتقنية والن�ش������الية 

وامل�شوؤولية والكولونيالية اإلخ.

دب������ي التلفزيوين متنوع  اإن اخلط������اب الأ

ومتعدد يف اجتاهاته، منها ال�شيا�شي ومنها يف 

القت�شاد والقانون ومنها يف املهن »حدادة، 

جنارة، جلود، ن�شيج �شناعة، اآلت كهربائية، 

زراعة، معامالت ف�شائية، �شحة.اإلخ« وكلها 

حتتاج اإىل عملية عكوف على و�ش������ع معاجم 

حديثة م�ش������تقلة لكل مو�شوع حتى ت�شتطيع 

جيال فهمها ومعرفة معانيها. الأ
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لقد عر�شت القنوات الف�شائية العربية 

العديد من امل�شل�ش������الت خالل �شهر رم�شان 

وبغ�ض النظر عن مو�شوع امل�شل�شالت تكون 

ن�ش������بة الدراما الف�ش������يحة يف التلفزيونات 

العربية اأقل من الثلث، وهي ن�ش������بة مرتفعة 

قيا�شاً ب�شهور اأخرى ل ت�شل فيها تلك الن�شبة 

نتاج  اإىل الرب������ع ول اإىل 5% اأحياناً فمعظم الإ

الدرامي من م�شل�شالت، وم�رشحيات واأفالم 

يتجه اإىل تبني العامية.

ول �شك اأن معظم هذه العنا�رش تزيد من 

قتامة ال�ش������ورة، وتزيد من �شعوبة العتماد 

على التلفاز يف اإ�ش������الح ما تف�ش������ده احلياة 

العامة، فما التلف������از وبراجمه يف النهاية اإل 

�شورة عاك�شة لكل ما يف املجتمع من نقائ�ض 

وعي������وب واأخطاء، ولي�ض العي������ب اللغوي اإل 

م�ش������كلة واحدة ب������ني ع�������رشات ورمبا مئات 

امل�شاكل التي ل جتد من يعاجلها.

اإن ما ميتلك������ه املواطن العربي يف بع�ض 

املناطق من و�ش������ائل اإع������الم واأجهزة تلفازية 

يفوق العدد الذي حددته منظمة اليون�ش������كو 

التي كان يعتقد خراوؤها اأن ع�رش ن�ش������خ من 

اجلرائد وخم�شة اأجهزة مذياع ومقعدين يف 

ال�شينما وجهاز تلفاز واحد هو عدد منا�شب 

لكل مئة مواطن يف الدول النامية.)15(

جه������زة التلفازية يف بع�ض  ويبلغ عدد الأ

مناطق العامل العربي _كاخلليج مثاًل_

ما ن�ش������بته جهاز لكل خم�ش������ة مواطنني، 

وه������ي من اأعلى الن�ش������ب يف العامل، ومع ذلك 

نتاج التلفازي العربي ل ي�شاهي  فاإن حجم الإ

أو بلد �شغري  أو كندا ا ذلك املوجود يف اإيطاليا ا

من العامل الثالث كتايالند.

نت������اج املحدود اأن التحكم  ويعني ذلك الإ

بلغت������ه ل يزال ممكناً، واأن الك������وادر املوؤهلة 

للقيام بذلك موج������ودة وجاهزة. ولكن الذي 

رادة الر�ش������مية يف اإحداث  ينق�������ض ه������و الإ

نقل������ة جوهرية يف لغة التلف������از عموماً، ولغة 

م�شل�ش������الته واأفالم������ه على وج������ه التحديد، 

ك������رث تاأثرياً، وهي بو�ش������عها احلايل  فهي الأ

كرث تخريباً جله������ود املدار�ض واجلامعات  الأ

نعا�ض الف�ش������حى  يف حماولته������ا الدائب������ة لإ

وترويجه������ا ب������ني الن�ضء الذي مل تف�ش������د لغة 

الدراما ذوقه ول�شانه.

رادة الر�ش������مية  وبانتظ������ار اأن تتوف������ر الإ

حلماية لغة ال�شاد من ع�شف التلفاز، يفرت�ض 

برج������ال اللغة اأن يكون������وا جاهزين ملثل تلك 

النقل������ة، فجهوده������م، و�ش������غوطهم هي التي 

رادة الر�ش������مية م������ن مرحلة الكمون  تنقل الإ

�ش������باب ع�ش������ية  اإىل مرحلة الفعل، لكنهم ولأ

التف�ش������ري، يوؤجلون ه������ذه املهمة من جيل اإىل 

اآخ������ر، فقد ق������ال حممود تيم������ور يف بدايات 
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أننا اإىل  هذا القرن »ومل يب������ق كبري جدال يف ا

الف�ش������حى جانحون وع������ن الدخيل والعامي 

 )2(. وها هو القرن يو�ش������ك 
)16(

متجاف������ون«

عل������ى الن�������رشام، ونحن ن������زداد جنوحاً اإىل 

مية بدلً من اأن نتجافى عنها. الأ

أثناء البحث عن لغة  ول يكف������ي اأن نقول ا

أنها يجب اأن تقع و�ش������طاً بني  معدلة للتلفاز ا

اإ�ش������فاف العامي وتقعر الف�شيح، فقد فعلت 

ال�شحافة ال�شيء نف�ش������ه وانتهت اإىل معجم 

لفني، وقد ن�رش  حمدود ل تتج������اوز كلماته الأ

لفاظ  الباحث »بريل« عام 1940كتاباً عن الأ

�شا�شية امل�ش������تخدمة يف ال�شحف امل�رشية  الأ

م������ا ب������ني عام������ي1936- 1939ووج������د اأن 

خم�ش������مئة كلمة ترد بن�شبة 61% من جمموع 

136 األف كلمة، واألف كلمة اأخرى ترد بن�شبة 

76% وتلك ن�شبة ل ت�رشف معجم ال�شحافة، 

ول يجوز اأن تتكرر يف حالة التفكري بو�ش������ع 

)17(
لغة التلفاز.

معجم �لتلفاز

اإن معجم التلفاز هو مهمة القرن القادم 

بالتاأكي������د، وهو لي�ض من اخت�ش������ا�ض العرب 

وحدهم، اإمنا يعني كل مهتم بالعربية، فمعجم 

ال�ش������حافة العربية احلديث������ة تطور بجهود 

ملاين »هانز فيهنز«  م�ش������ت�رشقني غربيني كالأ

وا�شع معجم املفردات العربية امل�شتعملة يف 

الكتابات احلديثة و»�ش������ازلز بيلو« �ش������احب 

كتاب العربية احلية، ال�شادر يف باري�ض عام 

جنلي������زي »د.ج. ملتون كون« الذي  1952 والإ

ملاين »هانز« يف و�شع معجم  ا�ش������رتك مع الأ

)18(
»العربية الكتابية احلديثة«.

ومعظ������م هذه اجله������ود ج������اءت لحقة 

للممار�ش������ة ال�ش������حافية، ومل تتع������د جه������ود 

ح�شاء، وما تلك  أ�ش������حابها غري املراقبة والإ ا

باملهمة ال�ش������هلة بالتاأكيد. لكن معجم التلفاز 

الذي يتوقف عليه م�ش������تقبل العربية يحتاج 

اإىل توجه خمتلف اإذ يجب اأن يو�شع من قبل 

اللغويني اأولً لي�شبح يف متناول كتاب الدراما 

الذين �شيقلعون عن ا�شتخدام العامي الهجني 

لفاظ العامية  أمامه������م ثبتاً بالأ حني يجدون ا

املاأخ������وذة من اأ�ش������ل ف�ش������يح.)19( فاملهمة 

وىل لرج������ال ذلك املعج������م يف حال اإقراره  الأ

هو اكت�ش������اف اجل������ذور امل�ش������رتكة للعاميات 

والف�شحى، فمعظم العامي )كما هو معلوم( 

مت حتويله عن الف�شيح يف ظروف التحولت 

الجتماعية وال�شيا�ش������ية املعقدة التي مرت 

به������ا جمتمعاتنا حتت ظل اأكرث من ا�ش������تعمار 

وانتداب وو�شاية.

ألفاظ������اً مث������ل: جفن������ة _ �رشاج _  اإن ا

زراب������ي _ جانبية _ عبيط _ مو�ض _ 

ل������وف غريها ذات  لي�������ض - هي وع�رشات الأ
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أ�ش������ل ف�ش������يح وحتتاج جميعها اإىل ر�ش������د  ا

وتدقي������ق، وتعديل ليعاد اإدخالها يف �ش������ياق 

كر  عربية ع�رشية �ش������يلعب التلفاز الدور الأ

يف ذيوعها وانت�شارها.

وبعد العامي املنقلب عن اأ�ش������ل ف�شيح 

يحتاج امل�رشفون على اإجناز املعجم التلفازي 

�شكال الدائم بني املكتوب واملنطوق،  اإىل حل الإ

وترجمة ه������ذا الكالم اإىل فع������ل، تعني دون 

أ�ش������كال العامية التي  مواربة القبول ببع�ض ا

ما عاد باإمكان اأي ف�ش������يح اأن يحل مكانها، 

ومن ح�ش������نات جمامع اللغة العربية اأن بع�ض 

املتحررين م������ن اأفرادها قد انتبهوا اإىل ذلك 

منذ زمن بعيد؛ فاأ�شدر جممع القاهرة قراراً 

ين�ض على »حترير ال�شماع من قيود الزمان 

واملكان؛ لي�ش������مل ما ي�شمع اليوم من طوائف 

املجتم������ع كاحلدادين والنجاري������ن والبنائني 

 
)20(

أرباب احلرف وال�شناعات«. وغريهم من ا

والوا�ش������ح من هذا القرار الذي مل ينفذ بعد، 

أرباب  اأن اللغويني يف هذا الع�رش ي�ش������اوون ا

عراب، وهذه نظرة  ال�شناعات واحلرف بالإ

فيها الكثري من الدقة، فق������د اأخذ اللغويون 

ع������راب القدامى  القدام������ى العربي������ة عن الأ

أل�شنتهم، ويف املنطقة العربية  و�شجلوها عن ا

الي������وم لغة جديدة �ش������نعتها تقلبات احلياة، 

ور�ش������خها التطور القت�شادي والجتماعي، 

ومن حق هذه اللغة اأن تتحول اإىل رافد كبري 

من روافد الف�ش������حى، فقد كان������ت العربية 

يف خمتلف ع�ش������ورها تاأخذ من العامي دون 

خرى التي  ح�شا�شيات وت�شتفيد من اللغات الأ

جاورتها واحتكت معها.

وعلى �ش������عيد ال�ش������تفادة م������ن اللغات 

أنف�ش������هم  جنبية، �ش������يجد كت������اب التلفاز ا الأ

م�ش������تقباًل يف ورط������ة حقيق������ة، خ�شو�ش������اً 

حني يقرتب������ون من مو�ش������وعات املخرتعات 

وق�ش�������ض اخليال العلمي، فعمليات تعريب 

امل�ش������طلحات ل ت�ش������ري ب�شكل �ش������ليم حتى 

ن، ولتحدي������د حجم هذه املع�ش������لة يكفي  الآ

اأن ن�ش������ري اإىل اأن تعري������ب الكومبيوتر بكلمة 

طالق،  »احلا�ش������وب« مل يكن دقيقاً عل������ى الإ

فاحل�شاب جزء ب�شيط من عمل الكومبيوتر، 

وما ح�ش������ل مع هذا امل�ش������طلح تكرر بطرق 

�ش������تى مع م�شطلحات اأخرى، فلم يتم �شعبياً 

ا�شتخدام »دار اخلّيالة« كا�شطالح لل�شينما، 

ول �شاعت كلمة الرائي على ب�شاطتها كا�شم 

ألفاظ  ا�ش������طالحي للتلف������از، اإمنا دخل������ت ا

ال�ش������ينما والكومبيوتر والتلفزيون كما هي، 

�شلية  �شماء الأ واأ�شبحت م�شتخدمة عربياً بالأ

نف�ش������ها التي ا�شتخدمت بها بالجنليزية لغة 

ال�شيا�ش������ة والثقاف������ة والعلم يف ه������ذا القرن 

والقرن القادم رمبا.
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وي�شتح�شن اأن نعرتف دون خجل اأن لغتنا 

فق������رية بامل�ش������طلحات العلمي������ة واحلاجات 

الع�رشي������ة ول مانع من �ش������د ه������ذا النق�ض 

ألف������اظ وم�ش������طلحات اأجنبية حني  بتبن������ي ا

يعجز املخت�ش������ون عن اإيجاد املقابل العربي 

املنا�ش������ب فذاك ل يعي������ب العربية التي اآمن 

لغويوها دائماً بنظريات التالقح بني اللغات 

والثقافات واأخذوا من الفار�ش������ية والهندية، 

�ش������بانية وغريها يف اإطار تبادل  واأعطوا لالإ

دائم، وخالق.

اإن م������ن التعريفات اجلميلة وال�ش������ائبة 

للغة ق������ول ابن جني واجلرج������اين عنها اإنها 

»اأ�شوات يعر عنها كل قوم عن اأغرا�شهم«، 

�شوات باختالف  ومن الطبيعي اأن تختلف الأ

غرا�ض، وقد اختلفت يف هذا الع�رش، كما  الأ

�ش������تختلف يف القرن الق������ادم اأغرا�ض كثرية 

�شوات لها، ولي�ض  ت�ش������تدعي اأن ت�شتجيب الأ

هناك ما هو اأف�ش������ل من التلفاز للتنبيه اإىل 

فالر�ش������الة  والكلمات اجلديدة.  �ش������وات  الأ

ع������ر ذل������ك اجلهاز تلف������ت النتب������اه بقوة ل 

)21(
ت�شاهى.

ولنج������اح معج������م التلف������از ال������ذي ق������د 

ي�ش������تغرق اإجنازه ع�������رشات ال�ش������نني، ل بد 

اأن يت������وىل امل�رشف������ون عليه نظ������رة متحررة 

جنبي فح�شب، بل يف  لي�ض يف امل�ش������طلح الأ

عمليات ال�شتقاق كافة، والنحت، والتوليد، 

خرى الت������ي حافظت العربية  والعملي������ات الأ

بو�ش������اطتها على حيويتها عر الع�شور، وقد 

يعتر البع�ض اأن تبني وجهات نظر متحررة 

يف جتمي������د العمل بع�ض قواعد امل�ش������ادر، 

ع������داد واملثنى عملية جمحفة  والتاأنيث، والأ

بح������ق العربية، لكن هناك من يعتقد اأن هذه 

القرارات �رشورة ل بد منها لرت�ش������يخ عربية 

متط������ورة تالئم ذوق الع�������رش وتلبي حاجات 

املجتم������ع، وتروي ظم������اأ اأجي������ال قادمة اإىل 

دبية  املعرفة العلمية التي �شت�شبق املعارف الأ

ولويات عند عرب القرون القادمة.  يف �شلم الأ

وحني يتم اإجناز معجم التلفاز الذي �شتكون 

امل�شطلحات املعربة من مكوناته، ي�شهل على 

كت������اب الدراما، ومعظمهم من الذين ل وقت 

أو تنقي������ب، اأن يعيدوا حقن  لديه������م لبح������ث ا

م�شل�شالتهم، وبراجمهم بتلك اللغة اجلديدة 

ن  أتفق مع ت�شميتها باللغة الثالثة؛ لأ التي ل ا

أ�شلفنا، لي�ض مع عامية  �رشاع الف�شحى، كما ا

أ�شكال من العاميات  أربعة ا واحدة، ولكن مع ا

الرئي�ش������ية املوزعة ما بني �ش������مال اأفريقيا، 

واخلليج وم�رش وبالد ال�شام.

�ش������افة اإىل التلفاز �ش������تدخل اللغة  وبالإ

اجلديدة، اإذا اأح�ش������ن تطويرها، وتطويعها، 

يف برام������ج الكمبيوتر؛ لتح������ل جمموعة من 
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املع�ش������الت التي يواجهها املرجمون، ولرمبا 

أنف�شنا يف امل�ش������تقبل اأمام موجة من  وجدنا ا

العتبات املنظورة الت������ي تفر�ض تغيريات يف 

�ش������كل بع�ض حروف العربية التي ي�ش������عب 

القول اإنها كانت مطواع������ة مبا فيه الكفاية 

لتكنولوجي������ا ع�رش املعلومات الذي ك�ش������ف 

عن نق�ض اأ�ش������وات يجب اإيجاد بدائل لها، 

�شوات املت�ش������عبة على الياء،  وخ�شو�ش������اً الأ

والغني واجليم.

اإن تغيري لغة التلفاز ل�ش������الح الف�ش������حى 

�ش������يظل حلماً طوباوياً يف اأذهان امل�ش������تغلني 

عل������ى اللغة، ول������ن يتحقق ما مل يت������م اتخاذ 

مواقف �شيا�شية ر�ش������مية تدعم هذا التوجه 

مكانيات لو�ش������عه مو�شع التنفيذ،  ومتلك الإ

واإن من �ش������اأن موؤمترات، اللغة العربية التي 

تبحث يف ق�شاياها والتحديات التي تواجهها 

م�ش������تقباًل، اأن تتح������ول اإىل و�ش������يلة �ش������غط 

ح�شارية يف اجتاه تبني مواقف ر�شمية ب�شاأن 

لغة التلفاز التي �شتحدد وحدها ال�شكل الذي 

جيال القادمة التي ناأمل  �ش������وف تنطق به الأ

جميعاً اأن تنجح يف التخل�ض من الزدواجية 

اللغوية، وت�شطفي بالتاأثري للتلفاز لغة واحدة 
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أ املجتمع������ات طريقها اإىل املجد والرفاهي������ة برغبات داخلية وجهود  تبدا

متفرقة، حمدودة يف املكان والزمان. فاإذا التفت التجمعات الثقافية ال�شادقة 

والواعي������ة حول الهدف والغاية املحورية، حدث انزلق طبيعي للمجتمع ككل 

نح������و التيار العاملي املمتد يف املكان والزم������ان، فاإذا ما دخل جمتمع ما التيار 

احل�ش������اري العاملي اأ�شبح جزءاً من التاريخ ال�شيا�شي والقت�شادي والتعليمي 

والنف�ش������ي للعامل، ونقول اأن املجتمع اأجنز عملية ان�شمام اإىل التيار احل�شاري 

العاملي.

مدر�س يف جامعة دم�سق )�ملعهد �لعايل لبحوث �لليزر(.

�لعمل �لفني: �لفنان ر�سيد �سمه.

❁

˜

ان�ضمام املجتمعات 

إىل التيار احل�ضاري العاملياإىل التيار احل�ضاري العامليإىل التيار احل�ضاري العاملي

❁❁

د. فواز �سيوفد. فواز �سيوف
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ويُغ������ري املجد والنطالق املرافق لعملية 

ان�شمام املجتمعات اأن يتابع املجتمع وياأمل يف 

الو�شول اإىل اأعلى املقا�شد، واحلركة باأ�رشع 

اخلطى نحو الرفاهية وال�ش������عادة، وت�ش������بح 

احل�ش������ارة هدفاً بحد ذاتها. يكره من يعي�ض 

أكنافها التخلي عن مظاهرها، وتُخطط  يف ا

املجتمعات التي �ش������بق لها جتربة الن�شمام 

اإىل الركب احل�ش������اري احلفاظ على مكانها 

أو العودة اإليه مهما كانت الت�شحيات، ولكن  ا

الن�ش������مام مرقى �ش������عب املنال، ومفازة ل 

ي�ش������تطيعها اإل احلري�ض احل�شيف، وي�شيع 

يف دهاليزه������ا احلريان الذي ي�ش������األ نف�ش������ه 

كيف ال�ش������بيل اإىل بلوغ احل�شارة قبل فوات 

وان؟ الأ

اإن ان�شمام جمتمع ما اإىل التيار احل�شاري 

عمل هند�ش������ي بالغ الدقة، ذلك اأن مقوماته 

معروف������ة والط������رق اإليه بيّن������ة، والزاد الذي 

يحتاجه كل جمتمع لالن�شمام مدرو�ض، ولكن 

املعيقات وال�شعوبات اأي�شاً كثرية ومت�شعبة. 

والعمل الهند�ش������ي يعتمد دائماً على منوذج 

علمي يخ�ض امل�ش������األة، وعل������ى جمموعة من 

جراءات التي حتقق اإجنازات  العملي������ات والإ

حم������دّدة يف اأزمن������ة حم������دّدة جتع������ل الهدف 

النهائ������ي قاباًل للتحقي������ق، ومن هذا املنظور 

يكون النموذج احل�شاري الذي يدركه املهند�ض 

�شا�ض يف  )وعياً اأو يف الالوعي( هو حجر الأ

الن�ش������مام اإىل التيار احل�شاري، فما مل يكن 

ال�ش������يء مفهوماً ووا�ش������حاً لدى املخططني، 

ي�ش������ل املهند�������ض واملخط������ط اله������دف، واإن 

�ش������اروا على طرق منطقية �شحيحة، وهيئوا 

دوات املعهودة. ذلك اأن النموذج  الو�شائل والأ

وجمموعة امل�ش������طلحات ه������ي الهيكل الذي 

يبني عليه املهند�ض واملخطط ويطّبقان عليه 

اأدواتهما التقنية.

ومفهوم احل�ش������ارة )باعتماد النظريتني 

اأن  اإىل  يق������ود   )
)1(

أملاني������ة الالا أو  ا ملاني������ة  الأ

جمموعة من القي������م والثقافات يجب بناءها 

مة و�شولً اإىل م�شاركة عملية  وتنميتها يف الأ

يف عجلة القت�شاد العاملي، وحركته الفكرية 

وال�شيا�ش������ية، وتكون نتائجه������ا الداخلية هي 

احل�شول على تطورات تقنية وعلمية مميزة 

تخدم الن�ش������اطات الب�رشية املختلفة وتو�شل 

املجتمع اإىل حالة ح�شارية ما.

�لنموذج �حل�ساري :

تنح�رش النماذج احل�ش������ارية كما مّر يف 

املقالني ال�شابقني)3،2( يف منطني مميزين:

- احل�ش������ارات امل�ش������تقلة، حي������ث تولد 

احل�شارة وتزدهر ثم تندثر.

- احل�ش������ارة الواحدة الت������ي جتري مع 

الزمن كالنهر، يرفدها من يرفدها، ويخرج 
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أو  منه������ا من يخ������رج. كم������ا النهر ورواف������ده ا

الطريق ال�رشيع ومفارقه.

وقد حتدث مالك ب������ن نبي عن النموذج 

ول كه�ش������بة قمتها احل�شارة، تدخل فيه  الأ

املجتمع������ات احلال������ة احل�ش������ارية متفرق������ة 

وبارتقاء اله�ش������بة، وحتافظ على ح�شارتها 

م������ا دام������ت عليها، ف������اإذا ما ب������داأت النزول 

دخلت مرحلة انحطاط احل�ش������ارة اخلا�شة 

بذلك املجتمع)9(. وتبنينا منوذج احل�شارة 

الواحدةالتي تن�شم اإليه املجتمعات اإذا اأمّتت 

ر  ، وتخرج منه عندما ت�شّط
)2(

ا�ش������تعداداتها

أو تعج������ز عن ال�ش������تمرار على  اإىل ذل������ك، ا

الو�شع احل�شاري جنباً مع جنب املجتمعات 

خرى. فه������ذا النموذج متوافق  املتح�رشة الأ

ن�ش������اين الذي ت�ش������عى اإليه كل  مع الهدف الإ

املجتمعات، فال يوجد جمتمع يريد احل�شارة 

من اأجل هدف غري اإن�شاين اأو غري نبيل:

- يف ه������ذا النم������وذج ل يكون ان�ش������مام 

ال�������رشاع  نتيج������ة  احل�ش������ارة  اإىل  جمتم������ع 

واحلروب مهما ات�ش������ع نطاقها وامتد زمنها، 

وكذلك ل يكون انتهاء املظاهر احل�ش������ارية 

ن املجتمع  يف جمتمع ما انحطاط وتقهقر، لأ

املن�شم للح�ش������ارة حقيقة اأكر من اأن يقوم 

ن�شانية يف ع�رشه،  مبا ل يتفق والتوجهات الإ

وبالت������ايل فاملجتم������ع يعجز عن ال�ش������تمرار 

�ش������باب داخلية اأو خارجية  يف احل�ش������ارة لأ

فين�شحب.

-  ويف ه������ذا النم������وذج تنم������و الثقافات 

اخلا�شة يف جمتمع ما، وتتحد اإرادات املثقفني 

لتاأخذ اجتاهات فكرية وممار�ش������ات علمية 

واجتماعية  و�شيا�ش������ية  واقت�ش������ادية  تربوية 

ممي������زة )ول تتوح������د وتن�ش������بغ وف������ق اإرادة 

حتاد فقط لدرجة ت�شمح  واحدة(، ويكون الإ

للمجتمع بالعتماد على ذاته، والقيام بعملية 

»الن�ش������مام« اإىل التيار احل�شاري، ويحدث 

هذا تلقائياً وب�ش������ورة طبيعية نتيجة وجود 

ال�ش������تعداد والذخرية التي ميكن اأن يقدمها 

ن�شاين باأجمعه. املثقفون اإىل املجتمع الإ

- ويف هذا النموذج ل تُعار�ض املجتمعات 

املوجودة يف التيار احل�شاري ان�شمام جمتمع 

اآخر اإليه، واملطلوب اللتزام بقانون التواجد 

�شمن التيار احل�شاري.

أي�ش������اً ل تت�ش������ارع احل�شارات  - وفيه ا

ول تتح������اور، فجميعهم م�ش������غولون بتحقيق 

ن�ش������ان ورقيه، فهدفهم وو�شائلهم  اإن�شانية الإ

واحدة، ومن يعجز عن ال�ش������ري ين�ش������حب يف 

اأقرب فر�شة اإىل حيث يعيد جتهيز نف�شه.

وكان منوذجن������ا الواقع������ي ه������و طري������ق 

ال�ش������يارات ال�رشي������ع ال������ذي لدي������ه مداخل 

للمن�ش������مني اجلدد، وخمارج للعاجزين عن 
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اإمتام الطريق)3(، وقانون 

فمن  ب�ش������يط،  فيه  ال�شري 

اأكرث  آليته  ا مع������ه  تتجاوب 

لل�شري  ال�ش������تعداد  ولديه 

ب�رشع������ة علي������ه الجت������اه 

الي�������رشى  امل�ش������ارب  اإىل 

لي������ات  لالآ املخ�ش�ش������ة 

اإىل  يع������ود  واأن  �������رشع،  الأ

اإن ظهر  مي������ن  الأ امل�رشب 

أك������رث �رشعة.  آلية ا خلف������ه ا

واإذا ب������دت بوادر عجز يف 

آليت������ه عليه بالتوجه مييناً  ا

اإىل اأقرب خمرج، فالتوقف 

يف الداخل ممنوع.

املن�ش������مون  ويتماي������ز 

احل�ش������اري  التي������ار  اإىل 

بنوع حافالتهم و�ش������نفها 

مان فيه������ا، ويتمايزون  وو�ش������ائل الراحة والأ

أو للركاب  أي�شاً بوظيفة احلافلة )�شخ�شية ا ا

أو لل�ش������يانة ..اإلخ(،  أو ب������راد ا أو للب�ش������ائع ا ا

أنه  ومن طبيعة الن�ش������مام اإىل هذا الطريق ا

م�رشوط بالزمن، فهناك من ان�ش������م ليخرج 

آخ������ر املدينة، اأو يف مدين������ة اأخرى، وقد  يف ا

ين�ش������م ويف نيت������ه الو�ش������ول اإىل دولة بعيدة 

عنه، فيكون خروج������ه موؤقتاً للتزود بالوقود 

والطعام فح�شب.. وهكذا.

ليات يف هذا النموذج، متايز  ميثل متايز الآ

والثقافات  اخلا�ش������ة،  بثقافاتها  املجتمعات 

تتناف�ض وتتحاور، وقد تت�ش������ارع يف ميادين 

الفك������ر وال�شيا�ش������ة والقت�ش������اد واحلروب، 

ولك������ن هذا ال�رشاع واحل������وار بني الثقافات 

جن������ده داخل املجتمع الواح������د بالقدر الذي 

جنده ماب������ني املجتمع������ات املختلفة، ومابني 
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املجتمعات املن�ش������مة اإىل التيار احل�ش������اري 

أو غري املن�ش������مة. فهذا ما تقول به الطبيعة  ا

، وما و�ش������لت اإلي������ه النظريات 
)4(

الب�رشي������ة

الفكرية املتطورة يف الثقافات الغربية مثاًل، 

أو  ، ا
)5(

�ش������من نظرية اجلدلي������ة التاريخي������ة

، وباملثل يف الثقافات 
)6(

الفل�ش������فة الوجودية

ال�رشقي������ة الت������ي ترى ال�������رشاع مابني اخلري 

، اإن التاريخ الب�رشي 
)7(

وال�رش، والظلمة والنور

مل يخل من اأفكار ونظريات جت�ّش������د ال�رشاع 

الثق������ايف ماب������ني نقي�ش������ني، اأو حتاورهم������ا 

ن هذا جدلية تاريخية حقيقية  واتفاقهما، لأ

يف احلياة الب�رشية، ولكن مظهرها يف املجال 

.
)3(

الثقايف ولي�ض احل�شاري

�لن�سمام

�ش������المي العربي مع  تعامل املجتم������ع الإ

عدد م������ن النماذج احل�ش������ارية )اأي النماذج 

التي خطط املهند�شون ا�شتناداً اإليها وجنحوا 

يف البقاء �ش������من التيار احل�شاري العاملي(. 

ن�شان، وقد �رشحه  اأهمها منوذج املجتمع كالإ

أب������و حامد الغ������زايل يف كتاب ميزان  مام ا الإ

ن�ش������ان،   حيث ي�ش������ّبه املجتمع بالإ
)8(

العم������ل

ع�ش������اء، والعتناء  أ�ض ويدان وبقية الأ ل������ه را

ن�شان باملحاكاة،  باملجتمع ي�ش������به العتناء بالإ

أو ال�ش������لطان  فالراأ�ض هو راأ�ض الدولة امللك ا

أو الوزراء، واليدان ال�شلطات التنفيذية وما  ا

�ش������ابه ذلك. وما زال بع�������ض املفكرين حتى 

أنه مير  أم������ور املجتمع على ا اليوم يناق�ش������ون ا

مبرحلة الطفولة وال�ش������باب والكهولة. وهذا 

يف املجتمع امل�ش������لم كم������ا يف املجتمعات غري 

امل�شلمة، يعتني مهند�ض احل�شارة )وفق هذا 

النموذج( باملحاكاة، وفيه يفكر كيف يت�رشف 

ن�ش������ان املتوازن الناجح، ومن معرفة ذلك  الإ

يخط������ط ملراحل حركة املجتمع وحمايته من 

فات، والو�ش������ول به اإىل القوة  مرا�ض والآ الأ

جنازات احل�شارية.  وال�شتعداد والإ

أي�ش������اً منوذج مالك بن نبي الذي  ولدينا ا

يرى م�ش������رية املجتمع على احل�شارة م�شرية 

 فيحتاج اإىل زمن يرتقي فيه 
)9(

على ه�ش������بة

املجتمع تلك اله�ش������بة، وزمن يحتفظ خالله 

مبج������ده وتقدم������ه، ثم زمن ينح������در فيه اإىل 

�شفل تاركاً املكان ملجتمع اآخر يرتقيه. وكاأنه  الأ

ل يرف�ض القول اأن احل�ش������ارة واحدة، على 

اعتبار اأن القمة هي احل�ش������ارة التي تتناوب 

املجتمعات عليها. ولكن مل يَُخ�ض اأ�ش������حاب 

هذا النموذج يف طبيعة ذلك التناوب، طبيعي 

اأم �رشاعي، واإمنا يحدد املراحل وم�شتلزمات 

كل مرحلة ومتطلباتها، مما ي�شاعد مهند�ض 

احل�ش������ارة على التخطيط وحتديد املراحل 

ور�شمها.

بقي������ة النم������اذج التي م������رت يف التاريخ 
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�ش������المي العربي تكاد تكون غري اأ�ش������يلة،  الإ

الفا�ش������لة  املدين������ة  كنم������وذج  وم�ش������توردة 

الثالث������ة  والفيو�ش������ات   
)10(

فالط������ون لأ

 وم������ا �ش������ابه ذل������ك والنماذج 
)11(

فلوط������ني لأ

مة  الدخيل������ة لعبت دوراً خمرباً يف ج�ش������د الأ

أذناً �شاغية  �شالمية، فهي مل جتد طريقاً وا الإ

لدى اأ�ش������حاب القرار اإل بعد اأن متكنوا من 

احلك������م والقي������ادة. ثم مالوا اإىل ال�ش������تعانة 

آثارها  بنماذج فل�ش������فية اأو عرفانية مل تظهر ا

ب�شورة وا�شحة.

يف التج������ارب العاملية مناذج اأخرى كثرية 

ر�������ض وغربها، مازال ماثاًل منها  يف �رشق الأ

مناذج اأ�شيلة، كنموذج قيادة الطبقة الواحدة، 

أ�شا�ض  التي قام عليها النهج ال�ش������يوعي على ا

ديكتاتورية العم������ال. وهناك منوذج التحدي 

غريقي  واملناف�ش������ة املوؤ�ش�������ض على الفكر الإ

الق������دمي، والذي قام������ت على يدي������ه الثورة 

ال�شناعية والتقنية واحلركات ال�شتعمارية.

لقد جنحت النماذج ال�ش������ابقة يف اإجناز 

اإىل التيار  عملي������ات ان�ش������مام جمتمعاته������ا 

احل�شاري العاملي، وكانت فرتات الن�شمام 

متفاوتة جداً، مما يوحي باأن زمن الن�شمام 

ن النموذج  ل يتعلق بالنموذج، وهذا متوقع لأ

أداة هند�شية م�شاعدة يف عمليات التخطيط  ا

والبن������اء، وهو لي�ض بني������ة حقيقية تدخل يف 

البناء احل�ش������اري. وهناك مناذج مل ت�شاعد 

يف اإجناز عملية ان�شمام �شحيحة كالنموذج 

ملاين القائم على العرق. املغويل والأ

وعلى ذلك؛ ي�شتطيع املجتمع تبني منوذج 

جراء الت�شاميم وفقها  ما، قدمي اأو حديث، لإ

ومب�ش������اعدتها، على اأن ينتبه املخططون اإىل 

اأن الثقافات التي �شتنمو وتكر يف املجتمع ل 

ن الثقافات بُنى حقيقية  تطابق النم������وذج، لأ

يف املجتم������ع يدخ������ل يف منوه������ا كل العوامل 

املحيطة واملتوفرة.

�مل�سطلحات �لرئي�سية

ن الن�ش������مام عملية، فاإجنازها يحتاج  لأ

اإىل م�ش������طلحات متع������ارف عليها بني اأفراد 

املجتم������ع ومكونات������ه، واإىل مقومات �رشورية 

ه������ذا  ويف  امل�ش������طلحات.  تل������ك  ت�ش������فها 

ال�ش������ياق نعتمد على تعري������ف مالك بن نبي 

، فه������و �ش������امل جامع خمت�رش 
)12(

للح�ش������ارة

لكثري من التعاريف التي ن�ش������تخل�ض منها اأن 

مقومات احل�شارة تدور حول املكان والزمان 

رادة  ن�شان+ الرتاب+ الزمن(  والإ رادة )الإ والإ

ن�شان الواعي. اأي يحتاج املجتمع كي  هي الإ

ين�ش������م اإىل التيار احل�ش������اري العاملي على 

مقومات عامة جداً، هي: 

- امل������كان موؤل������ف يف اإقلي������م جغ������رايف 

م�شتقل للمجتمع �شيادة كاملة عليه، وي�شكل 
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بت�شاري�شه وثرواته اإقليماً يدافع عنه كل اأفراد 

املجتمع ويرون فيه تراثهم، وم�شدر ثروتهم 

ول وم�شتندهم ومرتكزهم الرئي�شي يف كل  الأ

الن�شاطات واخلطط القت�شادية وال�شيا�شية 

املنظورة، فال يكون املكان مقوماً ح�ش������ارياً 

أ�شا�ش������ياً اإذا كانت جماعات املجتمع تخطط  ا

لن�شاطها القت�شادي خارج اإقليمها مثاًل، اإن 

أو الظن  كان بالهجرة للعم������ل خارج الوطن، ا

اأن ال�ش������لعة التي ينتجها ل تعود عليه بالنفع 

اإل اإذا �ش������ّدرها، قبل اأن حتوز على اإعجاب 

اأهل اإقليمه وجماعته بها.

أم������ا الزمان فهو عالق������ة املجتمع مع  - ا

الوقت، وه������و نب�ض حياة النا�������ض، فاإن كان 

ت�ش������يع اجلهود اجلدي������دة بالتقادم،  بطيئاً 

ألقها ودفعه������ا، )ت�ش������يع التغذية  ويذه������ب ا

جيال والتخ�ش�شات(، واإذا  الراجعة مابني الأ

كان �رشيعاً اأكرث من الالزم �ش������اعت احلكمة 

من اجلهد ودخل يف املعارك التناف�شية قبل 

ال�شتعداد التام لالن�شمام. ومن جهة اأخرى 

متثل عالقة املجتمع مع املا�ش������ي وامل�شتقبل 

جزء رئي�شي من دور مقوم الزمان يف م�شاعدة 

اأفراد املجتمع عند ا�ش������تكمال ا�شتعداداتهم، 

ذلك اأن املا�ش������ي قد يكون مثّب������ط قوي اإذا 

حتولت حوادثه اإىل ثوابت يقي�ض عليها النا�ض 

ثق������ال اإذا علّقناها  حا�رشه������م، كما تفعل الأ

على ج�ش������م الغّطا�ض )يف عر�������ض البحر(.  

ومظهر ذلك ميول اجليل اجلديد اإىل تكرار 

جتارب �ش������ابقة بحذافريها، ه������ذا يعود اإىل 

طبيعة ال�ش������ريورة الكونية، فكل �ش������يء ي�شري 

اإىل م�شتقر ول يدور يف حلقات.

رادة كمق������وم رئي�ض  - وال������كالم ع������ن الإ

لالن�شمام اإىل التيار احل�شاري طويل ومنّوع 

رادة يف عن�رش التحدي  جداً، فمنهم من راأى الإ

آه يف عن�رش النزعة  ، واآخر را
)13(

ن�شان عند الإ

، وتتف������اوت درجات 
)14(

ن�ش������انية عموم������اً الإ

اندماج هذا العن�رش يف املّكون الب�رشي الذي 

ي�ش������كل املجتمع������ات املتطلعة اإىل احل�ش������ور 

رادة  والتّح�������رش، فهن������اك ثقافات ت�ش������لّم الإ

بالكامل اإىل قوى علوية واإرادة اإلهية كما يف 

خر  ، وعند البع�ض الآ
)15(

الثقافات الهندي������ة

ن�شان م�شوؤول  ن الإ  لأ
)16(

يكون الت�شليم جزئي

�ش������المية.  ع������ن خياره كم������ا يف الثقافات الإ

رادة يف  أي�شاً الذي ي�شع الإ ويوجد النقي�ض ا

يد النا�ض بالكامل وهم على تفاوت مابني من 

أنها بيد الفرد احلر كما يف الت�ش������ور  يعتقد ا

أنها بيد املجتمع اأو طبقة  أو ا ، ا
)17(

أ�شمايل الرا

. ومهما يكن؛ 
)18(

قائدة منه كما يف ال�شيوعية

رادة الب�رشية باأي �ش������ورة كانت  فاإن غياب الإ

يف جمتمع ما لالن�شمام اإىل التيار احل�شاري 

العامل������ي، يعني انعدام احلاجة اإىل الكالم يف 
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الن�ش������اط احل�ش������اري عندهم عموماً، ولكن 

لية التي  احلدي������ث عنها لبد منه لتحديد الآ

ميكن التخطيط لها كي يكون الن�شمام اإىل 

التيار احل�شاري �شليماً ومفيداً، وكذلك كي 

نر�شم معامل امل�شاركة احل�شارية وتفاعالتها 

مع الثقافات املتعددة املتواجدة مابني اأفراد 

املجتمع املدرو�ض.

دور �لثقافة يف �لنموذج:

يوحي الكالم ال�ش������ابق )ب�رشورة الت�شليم 

باأن طبيع������ة الثقافات املبثوثة يف جمتمع ما( 

هي التي حتدد اإط������ارات مفاهيم املقومات 

احل�ش������ارية )مكان –زمان – اإرادة( وبالتايل 

النمط احل�ش������اري واملميزات التي �شتت�شف 

بها عملية الن�ش������مام احل�ش������اري بالكامل. 

هنا �شنحتاج لتثبيت مفهومني، �شبق احلديث 

عنهما:

اأ- املق�ش������ود مب�ش������طلح الثقاف������ة )دون 

التغا�ش������ي عن التعاريف الكثرية التي مّرت 

ميان  جمال حتول العلم والإ يف)2((، ه������و بالإ

�رشة واملوؤ�ش�ش������ات التعليمية  اللذين بنتهما الأ

ف������راد اإىل �ش������لوك واقع������ي، فال يكون  يف الأ

مثقفاً من جهدت املدار�ض يف تعليمه منوذج 

املجموعة ال�شم�شية واملجرات ثم كان �شلوكه 

م�شت�ش������لماً لفك������رة وجود ق������وة يف كوكب ما 

يح������دد له مزاجه وعمله و�رشكاءه اأو من اآمن 

باأن الّرزاق هو اهلل ثم تهافت يف اأعماله على 

أو  أو الر�شوة ا الك�ش������ب مع �ش������يء من اخلداع ا

الكذب.

�������رشة وقوة  وب�ش������بب تف������اوت طبيعة الأ

املوؤ�ش�ش������ات التعليمية املختلفة من مكان اإىل 

آخ������ر، ومن زمان اإىل اآخر، فاإن الثقافة التي  ا

أبداً، بل ول  تطبع جمتمع ما لي�ش������ت واحدة ا

تكون عملية الن�شمام اإىل التيار احل�شاري 

العاملي ممكنة فيما اإذا كانت الثقافة ال�شائدة 

جناز عملية  واحدة، لبد من التعدد الثقايف لإ

الن�شمام.

ب- تَُع������د الثقافات الغربية الدين مكون 

م������ن مكونات الثقاف������ة جنب������اً اإىل جنب مع 

التقاليد والأخالق واملعارف وما �ش������ابه، يف 

حني اأن الدي������ن يف الثقافات ال�رشقية مكون 

ب�رشي م�ش������تقل ع������ن الثقافة واحل�ش������ارة، 

بل وعلى امل�ش������طلحان اأن يخ�ش������عا ل�شبغة 

الدين املعرتف به يف ذل������ك املجتمع، اأما يف 

أ�ش������مى من اأن  �ش������المي فاإن الدين ا الفكر الإ

يك������ون مكوناً م������ن مكونات الثقاف������ة والتيار 

احل�شاري، وهو مكّون ب�رشي بعيد متاماً عن 

أو املكان والزمان. رادة الب�رشية ا الإ

ن دور  �ش������من هذه الروؤية للثقاف������ة، )ولأ

همية،  الثقافة يف عملية الن�ش������مام بالغ الأ

بل ه������و العن�������رش الرئي�ض ال������ذي ميكن اأن 



�ن�ضمام �ملجتمعات �إىل �لتيار �حل�ضاري �لعاملي

�� �لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

يحقق عملية الن�شمام اإىل التيار احل�شاري 

العامل������ي(. ف������اإن وج������ود ثقاف������ات متع������ّددة 

ت�ش������توعب كل اأفراد املجتمع �شمنها، ووجود 

عالقات �شليمة بني الثقافات املتعّددة يعني 

اأن املجتمع جاهز لتنفيذ عملية الن�ش������مام 

اإىل التيار احل�شاري.

ج������ّرب املجتمع الرو�ش������ي طريقة تنفيذ 

عملية الن�ش������مام بثقاف������ة ذات بعد واحد، 

تقوم على مبادئ ال�شرتاكية وامللكية العامة 

وقي������ادة الطبقة الواحدة اأو احلزب الواحد، 

واأن تك������ون كث������ري م������ن اخلدمات مب������ا فيها 

الرتفيهية بيد املجتمع، وف�شلت قبل اأن تعي�ض 

هذه املرحلة القرن من الزمان على الرغم من 

ر�ض وثرواتها )املكان(،  توفر ال�شيادة على الأ

أ�ش�ض جديدة كمرحلة  وانطلقت الرامج على ا

دوات  مل تعط املا�ش������ي اهتماماً، وامتلكت الأ

ليك������ون احلا�رش افتتاحاً خلط������ة الولوج اإىل 

مة لفرتة ما  امل�ش������تقبل )الزمن(، وتوحدت الأ

حتت اإرادة �شيا�شية واقت�شادية واحدة تخدم 

رادة(، واأجنز  خ������رى )الإ كل القطاع������ات الأ

املجتم������ع ان�ش������ماماً اإىل التيار احل�ش������اري 

العاملي على خلفي������ة التقدم التقني والعلمي 

واملعريف، والريادة الفكرية غري اأن مركبتهم مل 

تتحمل اأعباء ال�شفر، واأخذت تت�شقق ويزداد 

فيه������ا ال�ش������جيج اإىل اأن قرر ق������ادة املركبة 

الن�ش������حاب من التيار احل�شاري من اأقرب 

خمرج، وباأ�رشع طريقة ممكنة على الطريقة 

ال�ش������عافية. لتختفي نظرة الثقافة الواحدة 

والنم������ط الفري������د كطريق اإىل احل�ش������ارة، 

خر وما  أف������كار التعدّدية وقب������ول الآ وتظهر ا

�ش������ابه ذلك كطروحات بديل������ة اأكرث مالئمة 

للطبيعة الب�رشية والجتماعية.

اإن الأمناط الثقافية ال�شليمة وتفاعالتها 

يجابية التي تقود مركبة املجتمع املن�ش������م  الإ

اإىل التيار احل�ش������اري، وبالتايل حتافظ على 

تواجده �شمن م�شارب التيار احل�شاري جنباً 

خرى املجاورة،  اإىل جنب مع املجتمع������ات الأ

تعطي العالقات املتبادلة مابني املن�ش������مني 

املتجاوري������ن �ش������بغتها اخلا�ش������ة وهويته������ا 

املتميزة.

باملقابل يعود توفيق املجتمع يف ان�شمامه 

اإىل التيار احل�شاري على احلالت الثقافية 

العامل������ة يف املجتمع بالثقة والر�ش������وخ، مما 

ي�ش������مح لتلك الثقافات اأن توؤ�ش������ل نف�ش������ها 

خ������رى بهويته������ا  وتقدمه������ا للمجتمع������ات الأ

املمي������زة، وطابعه������ا اخلا�ض الذي �شي�ش������م 

بداع������ات الثقافية من اأدب وفن ومنهجية  الإ

اجتماعية  واأمن������اط  واقت�ش������ادية،  علمي������ة 

ب�ش������متها اخلا�شة، التي �ش������تبقى يف التاريخ 

والذاكرة الب�رشية.
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وىل لالن�سمام �خلطو�ت �لأ

يت�شح )بتحديد دور الثقافة يف ان�شمام 

املجتمعات اإىل التيار احل�شاري العاملي( اأن 

وىل،  بناء الثقافة املنا�ش������بة ه������ي اخلطوة الأ

التي يج������ب اأن ينتبه اإليه������ا مهند�ض عملية 

الن�ش������مام وفق منوذجه املعتمد عليه، واأن 

يتولها بالرعاية والدعم املعنوي. وعلى هذا 

فاإن عملية اإي�شال الثقافات يف املجتمع اإىل 

درجة منا�شبة يحتاج اإىل بحث وتدقيق:

تلع������ب عنا�������رش املجتم������ع وال�ش������لطات 

املختلفة فيه وتراثه التاريخي وال�شعبي دوراً 

بارزاً يف توليد الثقافات املتنوعة يف املجتمع 

الواحد، عل������ى اعتبار اأن الثقافة هي عملية 

�شلوكية ولي�شت معرفية، هذا يعني اأن الدولة 

وىل  مبوؤ�ش�ش������اتها املختلفة معنّية بالدرجة الأ

بالتخطيط بهدف الو�ش������ول حلالت ثقافية 

�ش������ليمة يف املكان ال������ذي متار�ض �ش������يادتها 

عليه.

هنا �ش������يقول الق������ارئ، واأي دولة مل تقوم 

بذلك وت�شل اإليه؟..

واجل������واب اأن املطلوب م������ن الثقافة كما 

املطلوب من بقية املقوم������ات اأن تكون حتت 

ال�ش������يادة حقاً و�ش������دقاً، فاإذا كان امل�رشفون 

عل������ى تنفيذ خطط بناء الثقافة ورعايتها يف 

أو تابعون  املجتم������ع مقلدون عن ح�ش������ن نية، ا

اإىل ثقاف������ة اأخرى خ������ارج جمتمعهم، يدينون 

له������ا بالولء ويعتقدونها الق������دوة، فاإن نتائج 

اخلطط تكون ثقافات غري اأ�شيلة، و�شيكون 

ان�شمام هذا املجتمع اإىل الركب احل�شاري 

ان�شمام م�ش������اركة يف حافلة واحدة، يقودها 

�ش������ل، و�ش������يكون عمل  �ش������احب الثقافة الأ

املجتمع ون�ش������اطه جزءاً م������ن عمل املجتمع 

أي�ش������اً. فمقلد خطوط  �ش������ل وتابعاً ل������ه ا الأ

الثقافة الهندية �شتكون م�شاركته احل�شارية 

ذات �ش������مة هندي������ة، وكاأن املجتمع ان�ش������م 

اإىل احل�ش������ارة على املركب������ة الهندية، ولي�ض 

اخلا�ّشة به.

واإذا بهرتنا اإجنازات املجتمع الياباين يف 

الع�رش احلديث مثاًل، فقررنا اإر�شال �شبابنا 

و�ش������اباتنا اإىل هناك يتعلمون العلوم احلديثة 

يف بالده������م، ودعونا �رشكاتهم لتوؤ�ش�������ض لنا 

امل�ش������ايف وبع�ض املرافق العام������ة باإ�رشافهم 

فاإن املتعلمني بعد عودتهم �شيبنون ثقافة يف 

جمتمعهم تابع������ة لثقافة املجتمع الذي كرت 

اأفكارهم وملكاتهم فيه، ويف حال الن�شمام 

اإىل التيار احل�شاري �شيكون الن�شمام على 

املركبة اليابانية، فهل �شي�ش������مح قائد املركبة 

اليابانية املن�ش������ّمة برفع �شعارات جمتمعات 

اأخرى ما عدى �شعارات املجتمع الياباين؟..

اإن الثقافات املنا�ش������بة لتهيئ������ة املجتمع 
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�ش������يلة،  لعملية الن�ش������مام هي الثقافات الأ

التي تُ�ش������نع يف نف�������ض املجتم������ع ومن اأجل 

اأفراده، لقد حاول البع�ض حل هذه املع�شلة 

بالطرق ال�شهلة: 

• اأن ير�شل �شاباته و�شبابه اإىل جمتمعات 
متنوعة ومتباينة، كي يتمكنوا من بناء ثقافة 

غري تابعة اإىل جهة ما.

أو اأن يغل������ق املجتم������ع مناف������ذه ويرّكز  • ا
جهوده على بناء ثقافة خا�ش������ة به، ويحميها 

من كل املوؤثرات اخلارجية.

كلت������ا  ف�ش������لت  فق������د  تعلم������ون،  وكم������ا 

التجربتني، فمن نهل من م�ش������ارب متنوعة، 

وّلد مراكز متناحرة كثرية يف املجتمع، كانت 

تربة خ�شبة )حتت �ش������عار التناف�ض واإثبات 

الوجود( لتبعية �شيا�شية واقت�شادية متعّددة 

أي�ش������اً، مما �ش������مح بتدخل قوى  الجتاهات ا

مام،  كثرية يف البالد امت�شت كل جهد اإىل الأ

عن طريق �رشاعات جزئية ع�شوائية. 

ومن اأغلق احلدود على نف�شه فر�ض على 

كل مكون������ات املجتمع ثقافة وحي������دة البعد 

يتعلمها يف املدار�ض والدوائر الر�ش������مية ويف 

اأماكن العمل والن�شاط الثقايف والجتماعي، 

أو  أنها ثقافة ل تدخ������ل معه اإىل منزله ا غ������ري ا

غرفته، ول اإىل اأ�رشته. هذا اإ�ش������افة اإىل قتل 

خا�ش������ية التاأقلم والنم������و يف الثقافة احلّية، 

فب������دت الثقافة التي تدعوا لها املوؤ�ش�ش������ات 

احلكومي������ة ثقافات ميتة. وكل ما يدور فيها 

فكار  أ�ش������حى من الأ على امل�ش������توى الفكري ا

.
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امليتة كما �شماها مالك ابن نبي

اإن حمافظ������ة موؤ�ش�ش������ات املجتم������ع على 

ال�شيادة احلّرة يف جمالت اخلطط الثقافية، 

اأ�ش������عب ويحت������اج اإىل اإرادة وق������وة اأكر مما 

حتتاجه ال�شيادة على املكان.

يعر�������ض املخططون امل�ش������كلة ال�ش������ابقة 

على �شورة مع�شلة اأو مفارقة، فمن جهة ل 

�شيلة والوطنية  ن�ش������تطيع تنمية الثقافات الأ

دون اللج������وء اإىل جمتمع������ات من�ش������مة اإىل 

احل�ش������ارة، ناأخذ العل������م وامله������ارة التقنية 

منها. ومن جهة اأخرى، فاإن ال�شتعانة بتلك 

املجتمعات املن�شمة يعني بناء ثقافات تابعة 

أو باأخرى، وبالتايل �شتح�شل على  ب�ش������ورة ا

ان�شمام وهمي اإىل التيار احل�شاري، وتكون 

أننا ا�ش������تقلينا احلافل������ة الغريبة  احلقيق������ة ا

لرنافقها هي يف ان�شمامها.

وهذه املع�ش������لة نظرية وم�ش������طنعة يف 

ن املجتمع ال������ذي يخطط لبناء  احلقيق������ة، لأ

أ�ش������يلة ق������ادرة على اإمت������ام عملية  ثقافات ا

لية ال�شابقة،  الن�ش������مام بنجاح، ل يفكر بالآ

واإمنا يعطي اأفراد املجتمع حريته الكاملة يف 

حتقيق اإرادتهم يف حتويل اأفكارهم اإىل �شلوك 
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واقع������ي، وبالتايل عر�������ض الثقافة التي يرى 

أنها منا�ش������بة له ومفيدة ملحيطه. ومع تعزيز  ا

رادة العامة و�ش������بطها  اإعالمي لناحي������ة الإ

�ش������من قيم واقعية متنا�شبة مع املكان الذي 

ميار�ض املجتمع �شيادته عليه، والزمن الذي 

يعي�ض فيه، �شنح�ش������ل على اأجواء منا�ش������بة 

أ�ش������يلة تنمو بقدراتها الذاتية،  لنمو ثقافات ا

ومن اأجل متطلباتها الذاتية.

بلغ������ة الواقع: تعطي موؤ�ش�ش������ات املجتمع 

ال�ش������ادقة يف قي������ادة جمتمعه������ا اإىل مرحلة 

فراد  الن�شمام اإىل الركب احل�شاري، كل الأ

على اأر�شها فر�شاً مت�شاوية ليختاروا بحرية 

)وانطالقاً من ثقافتها اخلا�ش������ة باملجتمع( 

طريقة حتقيق اأفكارها على �ش������ورة �شلوك، 

اأي اإظهار هويته������م الثقافية، ورمبا اختارت 

جمموعة اأن تبني القاع������دة العلمية واملادية 

باجلهود ال�شخ�ش������ية والذاتية، وبع�شهم قد 

خر قد يحاول  ينطلق من ال�شفر والبع�ض الآ

خرين ومتابعة الطريق. وقد  ه�شم جتارب الآ

يختار اآخرون طريق التع������اون مع جماعات 

خارج موؤ�ش�شات الوطن، كاأن حتاول جماعات 

رمن اأن تذهب يف مهمة  أو الأ من ال�رشاك�شة ا

علمية اإىل بالد فيها جماعات �رشك�ش������ية اأو 

أو اأن تذهب جماعة على  اأرمنية اأكرث تقدماً، ا

ملاين ق������ّدم للثورة  قناعة تامة ب������اأن العلم الأ

أملانيا  ال�ش������ناعية مبادئ ل مناف�������ض لها اإىل ا

لتتم درا�ش������تها، وباملقابل هناك من �شيذهب 

أو رو�شيا. املهم يف هذه  أو الهند ا اإىل اليابان ا

احلركات اأن ينطلق هوؤلء ال�شباب من هدف 

وطني حقيقي يف التعاون املعريف وردم الهوة 

التقنية، واأن ل ي�شاومون على هويتهم مهما 

نت  أمَّ كانت املغريات، فاإذا عادوا اإىل بالدهم ا

لهم موؤ�ش�ش������ات الدولة فر�ش������اً متكافئة يف 

العمل ال�رشيف، وتقدمي امل�ش������اهمات كل يف 

موقعه.. فاإذا خرج طالب العلم من ح�ش������ن 

يحبه وعاد اإىل ح�ش������ن يحبه فهو �ش������يندمج 

يف النه�ش������ة الثقافي������ة للمجتمع، و�ش������يزيد 

من فر�ض الو�ش������ول اإىل مرحلة القدرة على 

الن�ش������مام. وعالمة ذلك اأن ل تتغري ثقافته 

و�ش������لوكياته قبل طلب العلم وبعده، و�شيكون 

ما تلقاه يف البالد املطلوبة لعلمها هو ر�شيد 

اإ�ش������ايف مادي فقط وذخرية تقني������ة. وبلغة 

مالك بن نبي ين�ش������اف العلم الذي طلبه اإىل 

 .
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فكار �شياء لديه ولي�ض اإىل عامل الأ عامل الأ

وهذا هو املعيار الهام يف مو�شوع التعامل مع 

جنبية. الثقافات الأ

حماذير �لتعدد �لثقايف:

يخ������اف املخطط������ون م������ن ت������رك اأفراد 

املجتمع ليقرروا باأنف�ش������هم ال�شلوكيات التي 
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يتبعونها يف حت�شيل العلوم واملهارات التقنية 

داخل البالد وخارجه������ا، منطلقني من عّدة 

فر�شيات، اأو يف ذهنهم عّدة �شيناريوهات:

مثاًل اإن اأفراد املجتمع بحاجة اإىل توجيه 

م������ن قبل الدول������ة ليختاروا ما هو منا�ش������ب 

مور دون  خلطط الدول������ة، ول يجوز ترك الأ

�شبط.

يف هذه احلالة علينا اأن نتذكر اأن الدولة 

الت������ي تنطلق من اعتب������ارات قائمة على ثقة 

�ش������عيفة بال�ش������باب وقدراتهم غ������ري جديرة 

ن  بتمثيل اأفرادها والتخطيط مل�ش������تقبلهم. لأ

اأجه������زة التخطيط يف الدولة ه������ي انعكا�ض 

فراد ولي�ض العك�ض، فكيف ن�ش������مح  حلالة الأ

أك������رث تقدماً  نف�ش������نا بت�ش������ور خمطط������ني ا لأ

واأف�ش������ل ثقافة من جيل ال�شباب. فقد و�شل 

أولئك املخططني اإىل مواقعهم بعد اأن عملوا  ا

�ش������نوات يف موؤ�ش�ش������ات الدولة وكان عليهم 

عاتق بناء ذلك اجليل، فاإذا كان اجليل الذي 

هم منه فا�ش������اًل فكيف �ش������ينجح تخطيطهم 

للجي������ل اجلدي������د؟، لي�������ض لديه������م احلق يف 

متابعة دفع اجليل يف الجتاه اخلاطئ. هذا 

من جهة وجود ت�شل�ش������ل �ش������ليم يف عمليات 

الرتبي������ة والتعليم والعم������ل الجتماعي، اأما 

اإذا كان املخطط������ون معزولني عن قواعدهم 

نهم يعملون وفقاً ملناهج وت�شورات و�شفها  لأ

أنهم هم  أ�ش������خا�ض يتخيل������ون ا وقرره������ا لهم ا

أ�شخا�ض  املرجع والقوة، اأو طلبها وفر�ش������ها ا

م������ن ذاك النوع، فاإن الدول������ة يف حالة خلل 

�ش������خا�ض اأن يحكم  نها تركت لعامل الأ فظيع لأ

فكار يف املجتمع.  عامل الأ

كي ين�ش������م املجتمع اإىل التيار احل�شاري 

يجب اأن ميتلك الفكرة التي تعر عن اإرادته، 

جي������ال املختلفة  ويف الوقت نف�ش������ه ف������اإن الأ

متتلك اأفكارها اخلا�ش������ة املتنوعة، )واإل لن 

نطمع باأن ت�شبح ثقافتهم منا�شبة وممّيزة(. 

اأي لدينا عّدة �رشائ������ح جمتمعية بّعدة اأفكار 

ت�ش������كل حلمة املجتمع والوط������ن. فاإذا كانت 

فكار املتجاورة غري متجان�ش������ة ومتوافقة  الأ

مع بع�ش������ها حتطمت اللحم������ة، واجتهت كل 

قدار. �رشيعة حيث جترها الأ

هذا مثله كمثل عّدة معادن ا�ش������تعملناها 

آلة واحدة، فاإذا و�ش������عنا  أو ا يف بناء هي������كل ا

املعادن ب�شورة ع�شوائية، بحيث ل�شقنا مادة 

ذات مت������دد حراري كبري مع مادة ذات متدد 

ح������راري قليل، فاإن البناء �ش������ينهار عند اأول 

أو اأن  اختبار، علينا ر�ش������ف امل������واد بطريقة ا

نبني الهيكل بطريق������ة متت�ض فروق التمدد 

خرى،  احلراري اأو اخلوا�������ض امليكانيكية الأ

أن نبت������دع طرق������اً واأدوات جتعل اختالف  أو ا ا

أو الهيكل.  التمدد يف خدمة وظيف������ة البناء ا

ولي�ض نقطة �شعفه.
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ف������كار عندما  يحدث ه������ذا يف ع������امل الأ

أنهم  �شخا�ض ا أو نخبة من الأ يت�شور �شخ�ض، ا

اأ�شحاب احلق يف و�شع كل تفا�شيل املناهج 

�شاليب املوؤدية لتنفيذ عملية الن�شمام،  والأ

عالم والدعاية خلدمة  وي�شّخرون و�شائل الإ

خرى  الأ املقرتح������ات  وت�ش������فيه  مقرتحاتهم، 

. ه������ذا ينطبق عل������ى النخبة ال�شيا�ش������ية اأو 

أو الدينية. القت�شادية ا

فال توج������د بنية اجتماعية و�ش������لت اإىل 

مرحل������ة الن�ش������مام اإىل التيار احل�ش������اري 

آراء ومناهج نخبوية اإل لفرتات  اعتماداً على ا

أو  ق�شرية، وارتبطت بفرتة حياة تلك النخبة ا

�شخا�ض ل اأكرث. الأ

تعتق������د النظرة املادي������ة للتاريخ اأن مهمة 

أو املوؤ�ش�ش������ات يف املجتمع حتديد  القيادات ا

ث������روات الب������الد وحاجاته������ا، وو�ش������ع خطة 

مف�ش������لة لتوجيه جي������ل ال�ش������باب لتنفيذها 

وحتقيق التقدم املادي.

أنه ل يحدث تق������دم بتنظيم املادة  أين������ا ا را

فقط، لبد من اإ�ش������افة فكرة اأ�ش������يلة �شمن 

رادة اخلا�ش������ة باملجتم������ع، عندها  بني������ة الإ

ي�ش������بح التخطيط مهيئاً للنجاح )اإن جتاوز 

املحاذير ال�ش������ابقة( وفكرة ه������ذه الفقرة اأن 

أو ال�رشيح������ة الجتماعي������ة  جي������ل ال�ش������باب ا

الرئي�ش������ية التي نطلب َح�ْشن وتكوين ثقافة 

كرث  منا�شبة يف جمتمع ما، هم اجلماعات الأ

ولوي������ات املادية التي   مرون������ة يف حتدي������د الأ

عليهم تاأمينها ملجتمعه������م، واأكرث تلقائية يف 

اختيار الزمان واملكان املنا�ش������بان حلركتهم 

ون�ش������اطاتهم املتنوعة واحل������رة، اإل من قيود 

الهوية العامة واخلا�شة.

اإذا كان������ت موؤ�ش�ش������ات الدولة قادرة على 

تنفي������ذ برام������ج تربوي������ة واجتماعي������ة فيها 

الق������در الكايف من الثقة ب������كل فئات املجتمع 

و�رشائحه، وتق������دم للجميع الفر�ض املتكافئة 

للم�ش������اركة يف تنمي������ة جمتمعهم، ف������اإن تلك 

أي������ن تتجه وما  الفئ������ات وال�رشائح �ش������تعرف ا

فكار التي يجب اأن تتعامل  هي املهارات والأ

معه������ا داخ������ل وخ������ارج املجتمع. ف������اإذا كان 

أي�ش������اً يف تر�شيخ عّزة املواطن  عالم فّعال ا الإ

وكرامته، فاإن تلك الفئات وال�رشائح �ش������تجد 

هويتها اخلا�ش������ة ب�شهولة، وتتم�شك بها على 

طريقته������ا املتاألقة مع املتغريات العاملية، ولن 

أينما اجتهت �رشقاً وغرباً .اإذن على  ت�شيعها ا

فراد  موؤ�ش�ش������ات الدولة اأن تبلور توجهات الأ

واجلماعات الثقافية يف خطة وا�شعة، وتفتح 

ب������واب مل�ش������اركة اجلميع وتهي������ئ مررات  الأ

الن�شجام والتناغم، فاإذا ح�شلنا على مثقف 

عزي������ز ي�ش������عر بالكرامة، ولدي������ه احلرية يف 

اختيار الو�شائل والطرق التي يّعر فيها عن 
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نف�ش������ه على �شورة �شلوك منا�شب، �شي�شحي 

يف �ش������بيل الو�شول اإىل حالة الن�شمام باآلية 

طبيعية، تكون فيها فعالية ا�ش������تغالل املوارد 

وال������رثوات، وتطبيق ط������رق فّعال������ة يف رفع 

عراب عن نف�ش������ه  �ش������وية املجتمع ككل يف الإ

وال�شتفادة من التقانات املوجودة بني يديه.

وجناح موؤ�ش�ش������ات املجتمع يف التخطيط 

العادل هو اأول مظاهر الن�شمام احل�شاري، 

رادة  ن املوؤ�ش�ش������ات ه������ي املظهر امل������ادي لإ لأ

رادة،  املجتم������ع، وحالتها تدل عل������ى حالة الإ

وقدرتها على لعب دورها كمكّون ح�ش������اري. 

والتاريخ يب������ني اأن بع�ض املجتمعات الفقرية 

باملوارد والرثوات املادية كاليابان ان�ش������مت 

بنجاح اإىل التيار احل�ش������اري، واأن جمتمعات 

غنية ج������داً بالرثوات كرو�ش������يا مل تتمكن من 

الن�شمام لفرتات طويلة.

توحي املحاذير ال�ش������ابقة باأن موؤ�ش�شات 

املجتم������ع ل ميكنها اأن تك������ون فّعالة يف بناء 

ثقاف������ات ح������رة كرمية ذوات هوية خا�ش������ة. 

ن موؤ�ش�ش������ات  غ������ري اأن الواقع عك�ض ذلك، لأ

املجتم������ع مبني������ة ملمار�ش������ة القيادة ل�ش������ك، 

وبيدها الن�شاطات اجلماعية التي ت�شاهم يف 

فراد  بناء الثقافات بو�ش������وح، ول ي�شتطيع الأ

القي������ام به������ا، كالحتف������الت واملهرجان������ات 

أ�ش������اليب  منية، فهي ت�ش������تعمل ا جهزة الأ والأ

القيادة والتوجيه ب�شورة ما..

املق�ش������ود اأن املجتم������ع ال������ذي ميار�������ض 

�شيادته على اأجزائه ب�شدق، �شيختار تلقائياً 

التي  )ال�ش������رتاتيجيات(  العام������ة  اخلطوط 

�شيعمل بها، و�ش������تكون خياراته من�شجمة مع 

عالن  بني������ة املجتمع ومدعومة مبمار�ش������ة الإ

والرتبي������ة، واتخ������اذ القرارات التي ت�ش������جع 

اجتاهات حم������دّدة يف الن�ش������اطات املختلفة 

املمكنة للمجتمع، تكون عامة وغري منحازة، 

أي�ش������اً. يف هذه احلالة �ش������تتجه  وغري ظاملة ا

طبيع������ة التط������ورات الثقافية بحرية �ش������من 

اخلطوط العري�ش������ة والّعام������ة، كّل فرد مبا 

يحفظ له هويته وكرامته �ش������من املجتمع . 

وعندها �ش������يكون من ال�ش������عب القول اإن ما 

ت�شعى اإليه فئات املجتمع املختلفة و�رشائحه 

متباين عن ما تر�شمه تلك املوؤ�ش�شات.

مثاًل : اإن اأرادت موؤ�ش�شات الدولة التوجيه 

ن�شان، اأي اإف�شاح  اإىل ربط الفكرة املحّركة بالإ

ن�ش������ان يف  فكار التي تخدم الإ املجال لتلك الأ

توجهاته الجتماعية والروحية، وكانت فئات 

املجتم������ع و�رشائحه تتناول التاريخ بفل�ش������فة 

ماّدية، فاإن اجلهود التي �شتبذلها املوؤ�ش�شات 

يف خططها �ش������تكون غري فعالة، ومردودها 

أ�������رشت على نف�������ض الطريق،  �ش������عيف، واإن ا

�شيتجه النا�ض اإىل القطيعة واملداراة، و�شتبقى 

اأع�شاء الدولة غري قادرة على اإجناز عملية 
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الن�شمام، وبالعك�ض اإن كانت التوجهات اإىل 

لة والتقانة، واأفراد املجتمع  ربط الفكرة بالآ

مييلون اإىل الروحية والجتماعية �شن�شل اإىل 

نف�ض النتائج املحبطة، واإىل القطيعة .

فاإذا تطابقت روح الفكرة عند موؤ�ش�شات 

أف������كار اأفراد املجتمع )فكرة  الدولة مع روح ا

ن�ش������ان اأم فكرة التقانة(، ي�ش������ل املجتمع  الإ

ب�رشعة اإىل بلورة اإرادة حّرة، وجاهزية قادرة 

على اإجناز عملية الن�شمام لفرتة طويلة.

دو�ر كيف توّزع �لأ

املوؤ�ش�ش������ات املعنية بالن�ش������مام هي كل 

موؤ�ش�ش������ات املجتمع دون ا�ش������تثناء، بدءاً من 

أو امللكية اإىل البلديات  املوؤ�ش�ش������ة الرئا�ش������ية ا

ودوائر النفو�ض. ولكنها ل ت�شارك جميعاً يف 

التخطيط طبعاً، فهند�ش������ة عملية الن�شمام 

تقع على عاتق الهيئات ال�شت�شارية املختلفة، 

أ�ش������هرها مراك������ز البح������وث والدرا�ش������ات  وا

املنت�رشة يف اجلامع������ات والوزارات والقطاع 

اخلا�ض، ميثلها هيئ������ة بحثية عامة مهمتها 

التن�شيق والتناغم. وم�شاعدة الهيئات املعنية 

على توحيد النموذج الذي �شيتم وفقه البناء 

والتخطي������ط. ثمَّ ت�ش������تعمل اإمكاني������ات بقّية 

جواء  املوؤ�ش�ش������ات لتعميق التوّج������ه وتهيئة الأ

املنا�شبة وال�شليمة وال�شحية لتعّر اجلماعات 

والطبقات وال�رشائح املختلفة يف املجتمع عن 

ن�شاطاتها الثقافية واملهنية.

خ������رية على �ش������كل  وتنّف������ذ اخلط������وة الأ

تعليمات عامة وخا�ش������ة ت�شتلمها املوؤ�ش�شات 

املختلف������ة، كّل ح�ش������ب وظيفت������ه ومهمته يف 

املجتمع، فور�ش������ات ط������وارئ الكهرباء مثاًل 

ت�ش������لها تعليمات مهنية حول �ش������مان ح�شن 

عمل ال�شبكة الكهربائية، و�رشعة ال�شتجابة 

لل�ش������كاوي التي تبني الثقة م������ا بني املواطن 

أولويات ال�شتجابة  واملوؤ�ش�ش������ة، وعلى �شورة ا

)كاأن تكون للم�ش������ايف اأولً ثم ملراكز الطوارئ 

ثم ملراكز جتّمع ال�ش������باب.. اإىل ما هنالك(. 

فح�شن �ش������ري عمل موؤ�ش�شات املجتمع يدعم 

عملي������ات البناء الثق������ايف املختلفة من وجهة 

نظر نف�شية وعملية.

وتعط������ي كل �رشائح املجتم������ع )مبا فيها 

العاملني يف نف�ض املوؤ�ش�ش������ات( فر�ش������ة من 

الوق������ت احلر الذي يبني في������ه ثقافتها دون 

أ�شا�ش������يات املعي�ش������ة، ودون  �ش������غوط تاأمني ا

�رشوط م�شبقة لنوعية الثقافة املطلوبة. ول 

يُطلب من كل املوؤ�ش�شات تاأمني اجلو املنا�شب 

أو تاأمني  م�شبق ال�شنع خارج اإطارها املهني، ا

قاعدة حمّددة لن�شاطات معينة وكاأنها متلي 

على املجتمع توجهاً خا�شاً، فهناك موؤ�ش�شات 

تربوي������ة واإعالمية من مهامها امل�ش������اعدة يف 

ذلك بطريقة مهنية اأكرث من كونها و�شائية. 

ن احل������راك الثقايف عموم������اً يتطلب جواً  لأ
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من الثقة وال�ش������عور بامل�ش������وؤولية الأخالقية 

والجتماعي������ة، وهو ل يتطور اإل ذاتياً وينفر 

من الرقابة والتوجيه املبا�رش، ولديه ح�شا�شية 

معادية للقيود املدنية والقت�شادية.

اأي عل������ى موؤ�ش�ش������ات الدول������ة اأن تكون 

وىل خلدم������ة  م�ش������تعدة تقني������اً بالدرج������ة الأ

املجتمع، وم�شتعدة باحلجة والحرتام الكايف 

لكل ف������رد مهما كان اعرتا�ش������ه ونقده، واأن 

متتلك الراهني املنطقية والعقلية على �شعف 

أو تق�ش������ريها يف مهامه������ا اأمام  ا�ش������تجابتها ا

املواطنني، فعندما تبداأ عجلة النمو الثقايف 

لن تتمكن معظم املوؤ�ش�شات من ممار�شة دور 

القيادة، واإمنا دور التابع اجلاهز للم�شاعدة 

والعم������ل. واأن تبتعد موؤ�ش�ش������ات الدولة عن 

.
)19(

اإفراز ثقافات اخلوف

�خلال�سة :

• عملية ان�ش������مام املجتمعات اإىل التيار 
احل�ش������اري العاملي عملية هند�شية توازنية، 

ولذلك فهي حتت������اج  اإىل تبني منوذج عملي 

لطبيع������ة احل�ش������ارة ومقوماتها، وتو�ش������يح 

الط������رق املو�ش������لة لها عن طري������ق النموذج، 

واملخارج املتوفرة للمناورة. 

• حتدث عملي������ة الن�ش������مام يف منوذج 
احل�ش������ارة العاملية الواحدة تلقائياً و�ش������من 

نوامي�ض ب�شيطة هي ان�شمام امل�شتعد، وخروج 

املق�رّش، ولذلك فاإن البناء واجلهد الرئي�شي 

يج������ب اأن ين�ش������ب على الثقاف������ات املتنوعة 

املتوف������رة يف املجتم������ع الواحد، فه������ي التي 

تو�شل اأفراد املجتمع اإىل مرحلة الن�شمام، 

اأو جت������ره على اخل������روج من احل�ش������ارة اإن 

ق�رّشت.

• مقومات احل�شارة هي الزمان واملكان 
رادة، وكي تكون هذه املقومات مفيدة يف  والإ

عملية الن�ش������مام يج������ب اأن يكون للمجتمع 

رادة  ال�شيادة على مكانه وزمانه واإرادته، والإ

ن�ش������انية التي تق������ود اأفراد  ه������ي الفك������رة الإ

املجتمع ويلتف������ون حولها كجزء من هويتهم، 

ن�شان وللح�شول على  وي�شخرونها خلدمة الإ

لة اخلا�شة بهم، ولي�ض على من  التقانة والآ

مركبة غريبة.

موؤ�ش�ش������ات املجتمع عن�رش رئي�ش������ي يف 

عملية الن�شمام، ولكن عليها امتالك فكرتها 

�شيلة و�شيادتها على مقومات احل�شارة.  الأ

وليكون ذل������ك مفيداً يف عملية الن�ش������مام، 

يجب اأن تن�شجم موؤ�ش�شات املجتمع مع اأفراد 

املجتمع، فال تكون املوؤ�ش�شات اإل تعبرياً عن 

ف������راد، اأي تكون املوؤ�ش�ش������ات دميوقراطية  الأ

حقيقي������ة، واأن حتاول جتنب ع������ّدة حماذير 

توقعها يف حالت ت�شعف جتان�ض الثقافات 

املتنوع������ة يف املجتمع، وجتان�ش������ها مع فكرة 
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أو اأن جتعل املوؤ�ش�ش������ات  �ش������يلة، ا املجتمع الأ

نف�ش������ها و�ش������ية على املجتمع وم�ش������تبدة يف 

أو  خططها البعيدة عن نب�ض اأفراد املجتمع، ا

اأن ت�شع نف�ش������ها حتت فكرة القاعدة املادية 

والقت�ش������ادية فق������ط فالثقاف������ات حتركها 

فكار اأولً ثم الو�شع املادي. الأ
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بداعية ودورها يف الن�شاط  أ�ش������حاب هذه النظرية على الدوافع الإ يوؤكد ا

بداعي الكلي، لكنهم - وب�شكل خا�ض- يوجهون معظم اهتمامهم اإىل دافع  الإ

ن�شاين بوجه  حتقيق الذات SELF-ACTUALIZATION ودوره يف الن�شاط الإ

بداعي بوجه خا�ض، ويجد هذا الدافع جذوره يف الفل�شفة  عام، والن�شاط الإ

الوجودي������ة ويف املنهج الفينومينولوج������ي، ويف اأفكار كريكغورد، و�ش������وبنهور، 

ونيت�شه، ويا�ش������رز، وهايدغر، وهو�رشل، و�شارتر، بل وقبل ذلك لدى �شقراط 

كاتب وناقد �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

❁

˜

بداعية ن�شطة الإ الأ

انيةشانيةشانية ن� ن�شوحتقيق الذات الإ شوحتقيق الذات الإ

❁❁

د. فايز حدادد. فايز حداد
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والقدي�ض اأوغ�شطني وبا�شكال وغريهم ممن 

ن�ش������ان الدائم لالمتداد  اأكدوا عل������ى توق الإ

واملعرفة والتحقق .

لقد راأى »يا�ش������رز« كما يق������ول »باريت« 

أنها  املعنى التاريخي للفل�ش������فة الوجودية يف ا

يقاظ اإمكانات احلياة احلقيقية  كفاح دائم لإ

�ش������يلة داخل الفرد يف مواجهة اجنراف  والأ

ن�شان  كبري يحدثه جمتمع يحاول �ش������ياغة الإ

ن�ش������ان - وفقاً  يف �ش������كل معياري مقنن والإ

ألن برغر« لن يكون  كريكغ������ورد - كما يقول »ا

ن�ش������ان �شيظل  أبداً كائناً جمهزاً من قبل، فالإ ا

يف جوه������ره هو ما يفعله لنف�ش������ه وبنف�ش������ه 

ن�شان يكون نف�شه من  ولي�ض �ش������يئاً  اآخر، والإ

ن يقوم  ن لديه احلرية لأ خ������الل اختياراته لأ

باختيارات حيوية وحا�ش������مة، واأكرث من ذلك 

لديه اإمكانية الختيار ما بني ما هو حقيقي 

أ�ش������كال الوجود، ومن اأجل  وما هو زائف من ا

ن�ش������ان من الوج������ود الزائف اإىل  اأن مي������ر الإ

الوجود احلقيقي ف������اإن عليه اأن يعاين حمنة 

ن�شان يف  الياأ�ض والقلق الوجودي )اأي قلق الإ

مواجهة قيود وجوده، اأو وجوده املحدود بكل 

ما ي�شتمل عليه من موت وخواء(.

اإن املنظ������ور الدافعي يح�ش������ن فهمه يف 

ن�ش������ان الدائم������ة، وتوقه  �ش������وء حماولت الإ

ن يجد طرائقه اخلا�شة يف احلياة  بدي لأ الأ

�ش������عياً وراء كل ما هو حقيقي وهام لتحقيق 

وجوده، وهذا املنظ������ور الدافعي رغم تاأكيد 

أنه  أ�ش������حابه عل������ى الطابع العلمي ل������ه، اإل ا ا

يظل غري قابل للفهم اإل يف �شوء الوجودية، 

والفينومينولوجيا، والبوذية، والتاوية وغريها 

ن�شان  من الفل�ش������فات املوؤكدة على �ش������عي الإ

الكامل نح������و احلرية ونحو الكتمال وكذلك 

ن�ش������انية  ال������دور الكبري للخ������رة الباطنية الإ

�ش������افة اإىل ما �ش������بق  يف هذا ال�ش������عي، وبالإ

أي�شاً يف �شوء بع�ض  يح�شن فهم هذا املنظور ا

كرث حادثة يف  النظري������ات ال�ش������يكولوجية الأ

جمال ال�شخ�شية مثل نظرية »البورت« التي 

اأكدت اأهمية تفرد وخ�شو�شية وكلية اخلرة 

ن�شانية، وهي نزعة  ن�شانية وال�شخ�شية الإ الإ

أي�شاً نظرية اجل�شطلت يف جمال  توؤكد عليها ا

دراك وحل امل�شكالت.  الإ

اإن املعنى احلقيقي ملفهوم حتقيق الذات 

ن�شاين  الذي هو املفهوم املركزي يف الجتاه الإ

ب������داع يكمن يف حماولة  واملنظر الدافعي لالإ

ن�ش������ان اكت�ش������اف ذاته احلقيقية والتعبري  الإ

عنها وتطويرها، وال������ذات باعتبارها اجلزء 

نا  كرث تط������وراً واإبداع������اً من الأ النام������ي والأ

الواعية لل�شخ�ش������ية التي �شبق اأن اأكد على 

أولرويونغ، ورانك، وروجرز،  اأهميتها الكبرية ا

وما�ش������لو وغريهم، فالذات عن������د يونغ مثاًل 
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كرث اكتمالً وامتالء  هي الندماج املتمايز الأ

ن�شانية  وتنا�شقاً لكافة جوانب ال�شخ�شية الإ

ن�ش������ان دائماً الو�شول اإىل  الكلية، ويحاول الإ

هذه املرحلة من خالل ما �شماه »غولد�شتني« 

�ش������نة 1939 و»ما�ش������لو« �ش������نة 1954 با�شم 

حتقيق ال������ذات، و�ش������يكون اهتمامنا خالل 

نه اأهم  ه������ذا املقال مركزاً حول »ما�ش������لو« لأ

من قام بالربط اجليد بني هذا املفهوم وبني 

بداع.  الإ

ما�سلو وحتقيق �لذ�ت: 

أبراه������ام ما�ش������لو ع������ام 1908 يف  ول������د ا

أبوين مهاجرين من  بروكلني- نيويورك -من ا

رو�شيا اإىل الوليات املتحدة، وخالل درا�شته 

اجلامعية اكت�شف ما�شلو املو�شيقى والدراما 

وظهر هذا التاأثري ب�ش������كل م�ش������تمر معه عر 

حيات������ه ودرا�ش������اته، يف عام 1934 ح�ش������ل 

ما�ش������لو على الدكتوراه يف علم النف�ض وكان 

يف ال�شاد�ش������ة والع�رشين من عمره، وارتبط 

ما�ش������لو عر حياته بعالق������ات علمية وبحثية 

كثرية من عديد من العلماء البارزين يف هذا 

املج������ال اأمثال »ثورنداي������ك« و»الفريد ادلر« 

و»ايريك ف������روم« و»كارين هورين«، لكنه كان 

�شديد التاأثر بوجه خا�ض »مباك�ض فرتهيمر« 

)اأحد كبار موؤ�ش�ش������ي مدر�ش������ة اجل�شطلت(، 

نرثويولوجيا الثقافية امل�شهور  وكذلك عامل الأ

»روث بندكت«، تاأثر ما�شلو كذلك بدرا�شات 

فروي������د عن اجلن�������ض وكان مقتنع������اً باأن اأي 

تقدم يف فهمنا للوظائف اجلن�ش������ية �شيقوم 

ن�شانية على التكيف اإىل  بتح�ش������ني قدرتنا الإ

حد كبري خ������الل احلرب العاملية الثانية ومع 

اإدراك ما�ش������لو اأن علم النف�ض مل ي�ش������اهم اإل 

بالقلي������ل يف فه������م وحل كثري من م�ش������كالت 

العامل الكبري. حتول اهتمام ما�ش������لو من علم 

النف�ض التجريبي اإىل علم النف�ض الجتماعي 

أ ما�شلو يهتم  و�شيكولوجية ال�شخ�ش������ية، وبدا

�رشي������ة واملهني������ة يف  بدرا�ش������ة اجلوان������ب الأ

عالقتها بال�شحة النف�ش������ية وكذلك املر�ض 

النف�ش������ي وخالل ذلك طور ما�ش������لو ما �شمي 

ن�ش������اين، ال������ذي اعتر مبثابة  بعلم النف�ض الإ

»القوة الثالثة« يف علم النف�ض بجوار التحليل 

النف�شي واملدر�شة ال�شلوكية، ورغم اأن ما�شلو 

ن  مل يك������ن ي�ش������عر بالراحة لهذه الت�ش������مية لأ

من كانوا ي�ش������تخدمونها كانوا يوؤكدون على 

أنها اجتاه م�شاد لل�ش������لوكية، وما�شلو نف�شه  ا

مل يكن ينكر عالقته الوثيقة بال�ش������لوكية، »ل 

أنا  أنني �ش������د ال�ش������لوكية.. ا يج������ب العتقاد ا

أنا �ش������د اأي �ش������يء  �ش������د التنظري املجرد.. ا

بواب ويق������ف يف وجه الحتمالت«.  يغلق الأ

من خ������الل جتاربه ودرا�ش������اته ال�شخ�ش������ية 

ومن خالل قراءاته وتاأثرات������ه باأفكار علماء 
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و»مرغريت  »مالينوف�شكي«  اأمثال 

مي������د«، و»روث بندك������ت« و»رالف 

لنتون« و»وليم �ش������ومرز« يف جمال 

اأمثال  وعلم������اء  نرثوبولوجي������ا،  الأ

أدل������ر« و»ثورندايك«  »فروي������د« و »ا

و»ك������ورت  فرتهيم������ر«  و»ماك�������ض 

غولد�شتاين« يف جمال علم النف�ض، 

فقد تاأثر ما�شلو كثرياً بوجهة نظر 

�شومرز القائلة اإن كثرياً من جوانب 

ن�ش������اين تكون حمددة  ال�ش������لوك الإ

من������اط والقواعد  م������ن خ������الل الأ

أث������ر اأكرث بتحليل  الجتماعي������ة، وتا

�ش������ومرز للطرائق التي يتحول من 

ن�شان اإىل اأمناط  خاللها �شلوك الإ

وقوالب. 

ومن مدر�ش������ة اجل�ش������طلت تاأثر ما�ش������لو 

بوجه خا�ض بكتابات »فرتهيمر« حول العقل 

املنتج وهي الكتابات وثيقة ال�ش������لة بكتابات 

بداع، وعن املعرفة،  ما�ش������لو بعد ذلك عن الإ

فبالن�ش������بة ملا�ش������لو كما هو احلال بالن�ش������بة 

دراك  ملدر�شة اجل�شطلت، فاإن القدرة على الإ

أو الأمناط الكلية  والتفكري يف �شوء الكليات ا

كرث  مر الأ ج������زاء املتفرقة ه������و الأ ولي�������ض الأ

بداعي وحل  كف������اءة وفاعلية يف التفك������ري الإ

أي�ش������اً ب�شكل كبري  امل�ش������كالت. تاأثر ما�شلو ا

بدرا�شات كورت غولد�شتاين عامل علم وظائف 

ع�شاب )النيوروف�شيولوجي( الذي اأكد اأن  الأ

الكائن احلي هو كل موح������د واأن ما يحدث 

ي ج������زء في������ه لبد واأن يوؤث������ر على الكائن  لأ

ككل، ويعتر اجلهد الذي قدمه ما�شلو حول 

أث������راً اإىل حد كبري بجهود  حتقي������ق الذات متا

غولد �ش������تاين املبكرة، فقد كان غولد �شتاين 

هو اأول من ا�شتخدم هذا امل�شطلح، كما كان 

�شابات  مهتماً ب�شكل خا�ض باملر�شى ذوي الإ

الع�ش������وية يف املخ، ونظر خ������الل عمله اإىل 
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�شا�ش������ية  حتقيق ال������ذات باعتباره العملية الأ

املوجودة لدى كل كائن حي، عملية قد تكون 

لها جوانبها ال�شلبية مثلما تكون لها جوانبها 

يجابية بالن�شبة للفرد، واأكد هذا الباحث  الإ

اأن كل ف������رد يك������ون لديه داف������ع اأوىل واحد، 

أن الكائ������ن يكون حمكوم������اً بالنزعة نحو  اأي ا

م������كان، لقدراته الفردية  التحقي������ق بقدر الإ

لطبيعت������ه يف العامل، واعتقد غولد�ش������تاين اأن 

أو التحرر منه تكون  عملي������ة خف�ض التوت������ر ا

ن  دافعاً قوياً ل������دى الكائنات فقط، وذلك لأ

�شا�شي  الكائن احلي ال�ش������ليم يكون هدفه الأ

هو »الت�شكيل مل�ش������توى معني من التوتر، اأي 

ذلك امل�شتوى الذي يجعل ن�شاطه املنظم بعد 

ذلك ممكناً«. 

اإن دافع������اً مثل اجلوع هو حالة خا�ش������ة 

من حتقي������ق ال������ذات، فالكائ������ن يبحث عن 

خف�ض التوتر امل�ش������احب للج������وع كي يعود 

اإىل حالته الع�شوية املثالية من اأجل اأن يعر 

ن�ش������انية،   بعد ذلك عن قدراته واإمكانياته الإ

عل������ى كل ح������ال فاإنه يف املواق������ف املتطرفة 

فقط يك������ون هذا الدافع مطلوباً لذاته، وقد 

اأكد غولد�ش������تاين اأن الكائن احلي الطبيعي 

كل واجلن�ض والنوم وما  ميكنه اأن يوؤج������ل الأ

�ش������ابه ذلك اإذا كانت دوافع اأخرى مثل حب 

أو الرغب������ة يف اللعب  ال�ش������تطالع واملعرفة ا

طفال مث������اًل( موج������ودة لديه، اإن  )ل������دى الأ

املواجهة الناجمة للبيئة يف راأي غولد �شتاين 

ت�ش������تمل على كمية معينة م������ن عدم اليقني 

وال�شدمة، والكائن املت�شم بال�شحة النف�شية 

واملحق������ق لذاته يبحث فعاًل ع������ن مثل هذه 

ال�ش������دمات من خ������الل مغامرت������ه مبواجهة 

املواق������ف اجلديدة من اأجل اأن ي�ش������تفيد من 

كل اإمكانياته وبالن�شبة لغولد �شتاين، كما هو 

احلال بالن�شبة ملا�شلو، ل يعني حتقيق الذات 

نهاية امل�شكالت وال�شعوبات بل على العك�ض، 

مل  فالنم������و قد يجلب معه حالت كثرية من الأ

واملعان������اة، اإن قدرات الكائن حتدد حاجاته، 

فامت������الك اجلهاز اله�ش������مي جع������ل تناول 

أم������راً �رشورياً والع�ش������الت حتتاج  الطع������ام ا

للحرك������ة ويحتاج الطائر للط������ريان، والفنان 

بداع يتطلب  ب������داع، حتى لو كان فع������ل الإ لالإ

ال�رشاع املوؤمل واجلهد الكبري. 

هذه هي اأفكار غولد �شتاين التي ا�شتفاد 

منها ما�ش������لو اإىل حد كبري، وقد اعتر ما�شلو 

أو  عمله واإجن������ازه العلمي مبثاب������ة الرتكيبة ا

التوليفة اخلا�ش������ة التي حت������اول اأن حتدث 

التكامل ما بني اأفكار ونظريات غولد�شتاين 

ومدر�شة اجل�ش������طلت من ناحية، وبني اأفكار 

ونظرية فرويد والتحليل النف�شي من ناحية  

اأخرى، واإن هذا التكامل ي�ش������تفيد من الروح 
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أ�شاتذته  العملية التي تعلمها ما�شلو على يد ا

يف ون�شكون�شن ب�ش������كل خا�ض، هذا التكامل 

ظهر بطريقة وا�ش������حة يف نظريات ما�ش������لو 

بداع يف عالقاته بتحقيق الذات.  حول الإ

ن�سانية   مدرج �حلاجات �لإ

أنه ميكن تف�شري جوانب  اعتقد ما�ش������لو ا

ن�ش������ان يف �ش������وء ميل  عديدة من �ش������لوك الإ

ن�ش������ان اإىل البحث عن حالت خا�شة  هذا الإ

باأهداف �شخ�ش������ية، وه������ذه احلالت جتعل 

احلياة م�ش������جعة وذات معن������ى، وتعتر هذه 

العملي������ات الدافعية هي جوهر ال�شخ�ش������ية 

لدى ما�شلو. 

ن�ش������ان يف �شوء هذا الت�شور نادراً  اإن الإ

ما ي�ش������ل اإىل حالة الر�ش������اء الكامل، فحتى 

لو وج������دت حال������ة »الرنفان������ا«، فاإنها تكون 

ن�شان  موؤقتة، اإن اخلا�ش������ية املميزة حلياة الإ

أ�شياء معينة  أن النا�ض دائماً يرغبون يف ا هي ا

ويريدونها، وعندما يح�ش������لون عليها فاإنهم 

يفكرون يف غريها، وهكذا، افرت�ض ما�ش������لو 

ن�ش������انية هي  اأن الرغب������ات )اأي الدوافع( الإ

دواف������ع فطرية اأي ولدي������ة، واإنها مرتبة يف 

أو ل�ش������طوتها  ولوياتها ا �ش������كل متدرج وفقاً لأ

ن�شان، وقد رتب ما�شلو هذه الدوافع  على الإ

ن�شانية كما يلي :  الإ

�شا�شية . 1- احلاجات الف�شيولوجية الأ

مان(.  أو ال�شعور بالأ من )ا 2- حاجات الأ

3- حاجات النتماء واحلب. 

أو التبجيل  )اأو  4- حاج������ات الح������رتام ا

التوقري(. 

5- حاجات حتقيق الذات. 

وهناك افرتا�ض يقوم عليه هذا الت�شور 

وهو اأن احلاجات التي تقع عند �شفح املدرج 

اأي احلاجات الدنيا هي ما يجب اأن ي�ش������بع 

قل اإىل حد ما قبل اأن ي�ش������تطيع  اأولً على الأ

على  ن�شان التفكري يف اإ�شباع احلاجات الأ الإ

منها، فمثاًل يجب التفكري يف اإ�شباع احلاجات 

الف�شيولوجية )كالطعام وال�رشاب..اإلخ( قبل 

م������ن، بل اإن  التفك������ري يف حاجات احلب والأ

دنى ي�شاعد يف التهيوؤ  اإ�شباع ذلك امل�شتوى الأ

عل������ى وهكذا،  للتفك������ري يف هذا امل�ش������توى الأ

وقد اعرتف ما�ش������لو بوجود ا�شتثناءات لهذا 

التنظيم اخلا�ض بالدوافع، فقد لحظ مثاًل 

وجود بع�ض املبدع������ني الذين قاموا مبتابعة 

وموا�شلة العمليات املتعلقة بارتقاء مواهبهم 

اخلا�ش������ة والتعبري عنه������ا ب�رشف النظر عن 

أو ال�ش������خرية الجتماعية،  �ش������ظف العي�������ض ا

أي�ش������اً تكون قيمهم ومثلهم  كما يوجد اأفراد ا

�ش������ديدة القوة بحيث يقاومون  ومعتقداتهم 

عمليات اجلوع والعط�ض بل ويواجهون املوت 

دون التخلي عن معتقداته������م. وعموماً فاإن 
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أو الدوافع يف �ش������وء  ترتيب هذه احلاجات ا

أنه كلما  ت�شور ما�شلو لها يقوم على افرتا�ض ا

انخف�ش������ت درجة الدافع عل������ى هذا املدرج 

أ�ش������بقيتها ومن ثم �شطوتها اأكر  كلما كانت ا

ن�شان ب�ش������كل عام. وفيما يلي بع�ض  على الإ

التفا�شيل اخلا�شة بهذا التنظيم: 

�أ- �لدو�فع �لف�سيولوجية : 

أ�شا�شية وقوة وو�شوحاً  كرث ا اإن احلاجة الأ

من ب������ني حاج������ات كل الب�رش ه������ي احلاجة 

للبقاء احلي اجل�ش������مي الفيزيقي، وي�شتمل 

ذلك على جمموعة من احلاجات اخلا�ش������ة 

وك�ش������جني والن������وم  بالطع������ام وال�������رشاب والأ

واجلن�������ض والبتع������اد عن درج������ات احلرارة 

املرتفعة واملنخف�شة ب�شكل متطرف، وكذلك 

عملي������ات التنبيه احل�ش������ي، وه������ذه الدوافع 

الف�شيولوجية تتعلق ب�ش������كل مبا�رش بعمليات 

احلفاظ البيولوجي على الكائن احلي ويجب 

قل قبل  اإ�ش������باعها عند م�شتوى اأدنى على الأ

اأن يندفع الكائن اإىل م�شتوى اأعلى عر مدرج 

الدوافع، فال�ش������خ�ض اجلائ������ع بدرجة كبرية 

أو  ولفرتة طويلة لن يفكر يف تاأليف املو�شيقى ا

أنه  أو ابتكار نظرية جديدة، ا بناء عامل جديد ا

يكون م�شغولً اأكرث بكيفية احل�شول على ما 

�شا�شية.  ي�شبع حاجاته الأ

من :  ب-  حاجات �لأ

عندما يتم اإ�شباع احلاجات الف�شيولوجية 

ن�شان مهتماً مبجموعة جديدة من  ي�شبح الإ

مان، وتكون  أو الأ من ا الدوافع ه������ي دوافع الأ

�شا�شية املوجهة هنا من اأجل �شمان  القوة الأ

درجة معقولة من ال�شمان والنظام واليقني 

أ�شار ما�شلو  يف البيئة اخلا�ش������ة بالفرد، وقد ا

مان ت�ش������اهد ب�شكل وا�شح  اإىل اأن حاجات الأ

طف������ال ال�ش������غار، وذلك  ل������دى الر�ش������ع والأ

ب�شبب �شعورهم الن�شبي بالعجز وقلة احليلة 

والعتماد على الرا�شدين، في�شتجيب الطفل 

�شوات  جفال لالأ أو الإ مثاًل با�شتجابة اخلوف ا

أو  املرتفع������ة وعملي������ات ال�ش������قوط املفاجئة ا

�ش������واء املبهرة املفاجئ������ة، وتقوم عمليات  الأ

اخل������رة والرتبية بعد ذل������ك بجعل مثل هذه 

املنبهات اأكرث حي������اداً، فاإن هذا يكون نتيجة 

املعرفة املتزايدة بالبيئة بجوانبها وعنا�رشها 

املختلفة، ويف مثل احلالت ال�شابقة وكذلك 

مرا�ض اجل�ش������مية ي�ش������عر الطفل  خ������الل الأ

باحلاجة ال�شديدة اإىل احلماية. 

م������ن، ه������ذه احلاج������ة يوفره������ا له  و الأ

الرا�شدون يف البداية نتيجة اعتماده عليهم، 

لكن مع تزاي������د عمليات الن�ش������ج والرتقاء 

تزداد عمليات ا�ش������تقالل الطفل ثم املراهق 

خرين، اإن������ه يحتاج اإىل  ثم الرا�ش������د ع������ن الآ
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اأن يوف������ر حمايته واأمنه بنف�ش������ه لنف�ش������ه بل 

أي�ش������اً ويظهر  خرين الذين يتعلقون به ا ولالآ

هذا يف الرغبة يف احل�شول على مهنة ذات 

عائد م������ايل مرتفع وعملي������ات توفري النقود 

والتاأمني الطبي واملهن������ي على احلياة وغري 

ذلك من العملي������ات التي يحاول من خاللها 

من  ن�ش������ان توف������ري قدر منا�ش������ب م������ن الأ الإ

من املنا�شب  مان حلياته. والذين يوفر الأ والأ

للفرد. والفل�ش������فات ون�شق القيم لدى الفرد 

من املنا�ش������ب  قد ت�ش������اهم يف توفري بع�ض الأ

له. مما ي�ش������اعد النا�ض على تنظيم حياتهم 

يف �ش������كل كل متما�ش������ك له معناه مما يجعل 

ن�شان  من، ويزداد �شعور الإ الفرد ي�ش������عر بالأ

من خ������الل احلروب  بالتهدي������د وفق������دان الأ

وموج������ات اجلرمية والفي�ش������انات والزلزل 

أو الفو�شى الجتماعية  واخللل الجتماعي ا

وما �شابه ذلك من الظروف التي تزداد فيها 

مان اأكرث من  من والأ ن�ش������ان اإىل الأ حاجة الإ

غريها. 

ج- حاجات �لنتماء و�حلب : 

تظهر هذه احلاجات بعد اإ�شباع احلاجات 

من ولو بطريقة  الف�ش������يولوجية وحاجات الأ

ن�شبية، وال�ش������خ�ض الذي تثار  دافعيته عند 

ن�شانية  هذا امل�ش������توى يتوق اإىل العالقات الإ

خرين، اأي اإنه يحتاج اإىل مكان  احلميمة مع الآ

أو موقع منا�ش������ب يف عائلت������ه وكذلك داخل  ا

�شا�ش������ية التي ينتمي  اجلماعات املرجعية الأ

�شدقاء والعمل وما �شابه ذلك. اإن  اإليها كالأ

ع�شوية اجلماعة ت�ش������بح هنا هدفاً �شائداً 

لدى هذا الفرد، نتيجة لذلك �شي�ش������عر هذا 

أو العزلة وافتقاد ال�ش������داقة  الفرد بالوحدة ا

والنبذ الجتماعي والرف�ض اإذا �شيطرت عليه 

أو  قارب والزوج- ا �شدقاء والأ فكرة غياب الأ

طفال. ورغم البيانات املوؤكدة  الزوج������ة- والأ

همية حاجات النتماء واحلب التي تظهر  لأ

عاقات  �رش اجلديدة والإ يف عمليات تكوين الأ

الجتماعية وغريها، فاإن ما�ش������لو ي�رش على 

آثار هذه احلاجات ال�ش������لوكية رمبا كانت  اأن ا

�ش������ديدة التمزق يف جمتمع يت�ش������م باحلراك 

MOBILITY املرتف������ع مثل الوليات املتحدة 

مريكية، فقد اأ�ش������بحت اأمريكا هي اأر�ض  الأ

أو » الرحل اجلدد  الهائمني على وجوهه������م ا

» فح������وايل 45 ملي������ون اأمريك������ي اأي حوايل 

خم�ض عدد �ش������كان اأمريكا يغريون عناوينهم 

قل كل ع������ام، اإنه������ا اأمة-كما  م������رة عل������ى الأ

يقول ما�ش������لو ويوافقه على ذلك جيل وزيغر 

فراد الذي������ن ل جذور لهم، املغرتبني،  من الأ

�رشية  أو امل�ش������كالت الأ غري املبالني باملجتمع ا

كما ت�ش������ود ال�شطحية عالقاتهم الجتماعية 

ب�شكل وا�شح. 
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مريكي كما يرى ما�شلو هو  اإن املجتمع الأ

جمتمع يحبط حاجات احلب والنتماء وينتج 

مرا�ض النف�شية  عن ذلك �ش������وء التكيف والأ

فراد  والجتماعي������ة ويرف�ض عديد م������ن الأ

أنف�ش������هم للعالقات احلميمة حيث  تعري�ض ا

اإن احتمالت الرف�ض تقوم دائماً كاحتمالت 

قوي������ة، ويوؤكد ما�ش������لو رغم ذل������ك اأن هناك 

عالقة جوهرية وارتباطاً قوياً ما بني خرات 

الطفولة الدافئة وال�ش������حة النف�ش������ية خالل 

أ�شا�ش������ي م�شبق  الر�ش������د، فاحلب هو �رشط ا

ن�شان . لالرتقاء ال�شحي لدى الإ

د- حاجات �عتبار �لذ�ت : 

عندما تتحقق حاجات الفرد اخلا�ش������ة 

خرين ويحبونه، فاإن  باحلب عندما يحب الآ

دافعيته اخلا�شة باحلب والنتماء تنخف�ض 

وترتفع بدلً منها حاجات اعتبار الذات وقد 

ق�شم ما�شلو هذه احلاجات اإىل  جمموعتني، 

وىل على احرتام املرء  ت�ش������تمل املجموعة الأ

لذاته وت�ش������تمل املجموعة الثانية على توقري 

خرين اأو احرتامهم لهذا الفرد، وت�ش������تمل  الآ

وىل عل������ى حاجات مثل الرغبة  املجموعة الأ

أو التمك������ن اأو القتدار وكذلك  يف الكف������اءة ا

جناز وال�شتقالل  الثقة وقوة ال�شخ�شية والإ

واحلري������ة، اإن هذا يعني اأن الفرد يحتاج اإىل 

أنه قادر  �شياء وا أنه جدير ببع�ض الأ اأن يعرف ا

على التف������وق يف عمله وعلى التحدي خالل 

خرين  احلياة، واأما التوقري اأو الحرتام من الآ

في�ش������تمل على املكانة الجتماعية واعرتاف 

خري������ن بالف������رد وتقبله������م ل������ه وانتباههم  الآ

اإلي������ه واملركز الجتماعي وال�ش������هرة والذيوع 

وال�شمعة الطيبة..اإلخ. 

ه�- حاجات حتقيق �لذ�ت : 

اأخرياً، وبعد اإ�شباع كل احلاجات ال�شابقة 

أت������ي دور حاجات حتقيق الذات، وقد حدد  يا

ما�ش������لو حاجة حتقي������ق ال������ذات باعتبارها 

الرغبة يف حتقيق املرء كل ما يريد حتقيقه، 

مثل لكل م������ا لدى املرء  اإن������ه ال�ش������تخدام الأ

من قدرات ومواه������ب واإمكانيات.  اإن دافع 

حتقيق الذات يعني رغبة املرء يف حت�ش������ني 

أي�ش������اً اأن يكون املرء قادراً على  ذاته، ويعني ا

جعل ما هو ممكن لديه فعلياً ومتحققاً، اإنه 

الو�شول اإىل ذروة اإمكانيات الفرد، فاملحقق 

لذاته هو ال�ش������خ�ض الذي ي�شل اإىل احلالة 

التي يري������د اأن يكون عليها فع������اًل، فاملوؤلف 

املو�شيقى ل بد اأن يوؤلف املو�شيقى، وامل�شور 

لبد اأن ير�ش������م، وال�شاعر لبد اأن يكتب، اإن 

املرء يكون هناك يف �ش������الم خا�ض مع نف�شه، 

اإنه يكون حقيقياً وملتزماً بطبيعته اخلا�شة، 

غري مزيف اأو مكابر اأو م�ش������طنع اأو خمادع، 

أو تلقائية بطبيعة  هذه العملية لي�شت �شهلة ا
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احلالة فمحاولة حتقيق الذات تدفع املرء يف 

جناز، لكنها جتلب معها امل�ش������وؤولية  طريق الإ

واللت������زام ومواجه������ة غري املع������روف يف ما 

يت�شمنه ذلك من �رشاعات وخماوف. 

حتقيق �لذ�ت : 

عرف ما�ش������لو حتقيق الذات ب�شكل عام 

باعتباره ال�شتفادة الكاملة وال�شتغالل التام 

مكانيات املوجودة  لكل املواهب والقدرات والإ

لدى الفرد. اإن حتقيق الذات لي�ض حالة راكدة 

�ش������اكنة اإنها عملية م�ش������تمرة من ا�شتخدام 

املرء لقدراته ب�ش������كل كل������ي، اإبداعي وممتع، 

اإن املحققني لذواتهم يرون احلياة بو�ش������وح، 

أق������ل انفعالً واأكرث مو�ش������وعية، ويقل  اإنهم ا

أو  مال واملخاوف ا لديهم احتمال �شماحهم لالآ

نا الدفاعية )كالكبت والنكو�ض  ميكانزمات الأ

ب������اأن ت�ش������وه مالحظاته������م وعمليات  مثاًل( 

اإدراكه������م، وقد وج������د ما�ش������لو اأن املحققني 

أو  لذواتهم كانوا ملتزم������ني اإما مبهنة معينة ا

أو بالثنني) املهنة والق�شية  بق�ش������ية معينة ا

ب������داع  التلقائي والعمل  معاً(. كذلك كان الإ

ال�شاق وال�ش������جاعة من اخل�شائ�ض الكبرية 

املميزة للمحققني لذواتهم. 

لقد قرر ما�ش������لو بوع������ي اأن يدر�ض فقط 

�ش������خا�ض املتحررين ن�ش������بياً من الع�شاب  الأ

وال�ش������طرابات النفعالي������ة وق������د وجد اأن 

�ش������حاء نف�ش������ياً ق������ل لديهم  �ش������خا�ض الأ الأ

ال�������رشاع النف�ش������ي وكانوا اأكرث ا�ش������تقاللية 

واأكرث تقباًل لذواتهم واأكرث قدرة على التمتع 

أي�ش������اً، وهم يف�ش������لون  بالعم������ل، وباللع������ب ا

ف�شل التي تعتر يف العادة  أي�ش������اً »القيم« الأ ا

�شحيحة ومعقولة و�شحية، ووجد ما�شلو اأن 

�شخا�ض املحققني لذاتهم والذين در�شهم  الأ

كانوا ي�ش������تمتعون ويتذوقون احلياة اأكرث من 

حباط وخيبات  �شى والإ مل والأ غريهم، ورغم الأ

مال التي واجهتهم فاإنهم كانوا يح�ش������لون  الآ

من احلياة على اأف�ش������ل ما فيها، كان لديهم 

دائماً هدف حلياتهم و�ش������لوكهم، كانوا اأكرث 

وعياً باجلمال واأكرث قدرة بال�شتمتاع ب�رشوق 

ال�ش������م�ض والطبيعة وال������زواج واجلن�ض، لقد 

كانوا يحبون احلياة ب�ش������كل عام وي�شتمتعون 

فعاًل بكل جوانبها. 

قام ما�ش������لو بدرا�ش������ات اأوىل على احلياة 

ال�شخ�ش������ية والقي������م والجتاه������ات وطرائق 

أ�ش������اتذته الذين  التفك������ري ل������دى اثنني م������ن ا

تاأثر بهم كثرياً وهما روت بندكت، وما�ش������ك 

فرتهيمر، وكان موؤمناً باأن درا�ش������ات اأف�شل 

الرجال والن�شاء واأكرثهم �شحة ميكن اأن يفيد 

اإىل حد كبري يف ا�شتك�ش������اف احلدود والكلية 

ن�ش������انية، فلك������ي يدر�ض مثاًل كيف  للخرة الإ

ي�شتطيع اإن�شان يف العامل اأن يجري يجب عليه 
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اأن يدر�������ض اأبطال ريا�ش������ة اجلري املتفوقني 

�شخا�ض العاديني يف هذه الريا�شة،  ولي�ض الأ

مر بالن�ش������بة للجوانب املختلفة من  ونف�ض الأ

دبي وحتى  ن�ش������اين، العلم������ي والأ بداع الإ الإ

داري،  ونتيج������ة لذل������ك قام  ال�شيا�ش������ي والإ

ما�شلو بدرا�شات تالية على 18 �شخ�شية من 

أبراهام  ا ال�شخ�شيات املحققة لذاتها، منها: 

أين�شتاين،  لنكولن، توما�ض جيفر�شون، األرت ا

ألدو�ض  أل������رت �ش������فايتزر، ا ولي������م جيم�������ض، ا

هك�شلي، �شبينوزا وغريهم، وقد اأدى اهتمام 

يجابيني  �ش������خا�ض الن�ش������طني الإ ما�ش������لو بالأ

جن������از العقلي املتميز اإىل  الناجحني ذوي الإ

ا�شتخال�ض جمموعة خا�شة من اخل�شائ�ض 

�شخا�ض دون غريها، ورمبا  املميزة لهوؤلء الأ

لو كان ما�شلو قد اهتم مبجموعة اأخرى من 

أو الذين اأ�شيبوا ببع�ض  املبدعني النطوائيني ا

ال�ش������طرابات النفعالية فرمبا ا�ش������تخل�ض 

جمموع������ة اأخرى م������ن اخل�ش������ائ�ض املميزة 

�ش������خا�ض املحققني لذواتهم كما حددها  لالأ

ما�شلو يف كتاباته :

-  اإنه������م اأكرث كف������اءة يف اإدراكهم للواقع 

واأكرث ارتياحاً يف عالقاتهم به. 

خرين.  - يتقبلون الذات والآ

- اإنهم يت�شمون بالتلقائية. 

- والرتكيز حول م�شكلة ما. 

- واحلاجة اإىل اخل�شو�شية. 

- وال�ش������تقالل يف عالقاته������م بالبيئ������ة 

والثقافة. 

- ولديهم الق������درة على انتزاع الن�ش������وة 

لهام واملتعة.  والإ

- ولديهم خرات باطنية يح�شون خاللها 

باحلياة ب�شكل �شامل وعميق .

- ولديهم اهتمامات اجتماعية. 

- ولديهم عالقات �شخ�شية حميمة. 

- ت�ش������ود الدميقراطية بنية �شخ�شيتهم 

خرين، وميكنه������م اإقامة  فه������م يحرتم������ون الآ

عالقات طيب������ة معهم والتعلم منهم. ب�رشف 

أو العرق اأو  النظ������ر عن املول������د اأو اجلن�������ض ا

الطبقة..اإلخ.

- مييزون بني الو�شائل والغايات. 

- لديهم ح�ض بالفكاهة واملرح.

�شالة. بداعية والأ - يت�شمون بالإ

- ويقاوم������ون عمليات التنميط والقولبة 

الثقافية لهم. 

ورغم ما يف هذه ال�ش������فات لدى ما�شلو 

م������ن تداخل اأحياناً وتكرار اأحياناً اأخرى، اإل 

أن������ه يوؤكد اأهمية توافر هذه ال�ش������فات لدى  ا

ف������راد الذي������ن يحاولون حتقي������ق ذواتهم،  الأ

بداع هو اأمر �ش������ديد  أي�ش������اً اأن الإ كما يوؤكد ا

ف������راد اأكرث من غريهم  الروز لدى هوؤلء الأ
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بداع يكاد  ويوؤكد يف �شياق اآخر اأن مفهوم الإ

يطابق مفاهيم ال�ش������حة النف�ش������ية وحتقيق 

ن�ش������انية، ويوؤكد ما�شلو  الذات والمتالء بالإ

كذلك اأهمية حالت النغما�ض يف احلا�رش، 

ن وهنا فق������ط، واأما  الن�ش������اط املوج������ود الآ

املا�ش������ي وامل�ش������تقبل فيتم فهمهما فقط يف 

�ش������وء ح�شورهما و�ش������طوعهما يف احلا�رش 

أو  فق������ط وارتباطهما به ولي�������ض يف غيابهما ا

ابتعادهم������ا عنه، وي�ش������ري ما�ش������لو كذلك اإىل 

اأهمية عمليات ت�شييق جمال الوعي وتو�شيعه 

ن������ا الواعي حل������دوده، واختفاء  وفق������دان الأ

املخاوف وك������ف عمليات التحك������م الواعية، 

وتقلي������ل �ش������وابط املثبط������ات وامليكانزمات 

بداع، وهذه املفاهيم  أثناء فعل الإ الدفاعي������ة ا

وثيقة ال�شلة يف جوهرها باملفاهيم التحليلية 

النف�شية خا�شة يف تف�ش������ريات فرويد ويونغ 

 The( :ب������داع يف كتابه وكوب������ي وكري�������ض لالإ

 ،)Futher Reaches of human nature

و�ش������ف ما�ش������لو ثماين طرائق ي�شتطيع من 

ف������راد حتقيق ذواتهم، اإنها ثمانية  خاللها الأ

�ش������لوكيات توؤدي اإىل حتقيق الذات، ولي�شت 

القائمة املت�ش������منة لهذه ال�شلوكيات جامعة 

�شا�شية التي  فكار الأ مانعة، لكنها تت�شمن الأ

تراكمت لدى ما�ش������لو ح������ول حتقيق الذات، 

وهذه ال�شلوكيات هي: 

1- �لرتكيز : 

فتحقي������ق ال������ذات يعني اخل������رة الكلية 

أ�شا�ض الرتكيز  احلية الذاتية التي تقوم على ا

الكامل وال�ش������تغراق الكلي يف العلم، وخالل 

ذل������ك يكون هناك فقدان ن�ش������بي للوعي مبا 

أي�شاً  بداخلنا ومبا حولنا، ولكن تكون هناك ا

حلظات من الوعي املرتفع والهتمام الكبري، 

حلظات ميكن اأن ي�ش������ميها ما�ش������لو حلظات 

حتقيق الذات. 

2- �ختبار�ت �لنمو : 

أنها عملية  اإذا فكرن������ا يف احلياة عل������ى ا

تت�شمن اختبارات، فاإن حتقيق الذات يعني 

اتخاذ القرارات اخلا�شة باختبارات منا�شبة 

من  لنمو ال������ذات، واإن علينا اأن نختار بني الأ

واملخاط������رة بني النمو والرك������ود، بني التقدم 

يجابية  والتاأخر، وكل اختبار ل������ه جوانبه الإ

من يعني اختيار البقاء  وال�ش������لبية باختيار الأ

بجوار ما هو معروف وماألوف، حينئذ ت�شبح 

املخاط������رة اأمراً ل قيمة له، اإن اختيار النمو 

يعن������ي اأن يفتح املرء اآفاق ذاته اأمام اخلرات 

اجلدي������دة واملتحدي������ة، واأن يخاطر مبعرفة 

اجلديد واملجهول. 

3- �لوعي �لذ�تي : 

ي�ش������بح املحقق لذاته اأكرث وعياً بطبيعته 

الداخلية اخلا�شة وي�شلك وفقاً لهذا الوعي، 
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وه������ذا يعني اأن تقرر لنف�ش������ك ما تريده من 

أ�ش������اليب حياة ب�رشف  اأفالم وكتب واأفكار وا

خرين.  آراء الآ النظر عن ا

مانة :  4- �لأ

مانة وحتمل املرء امل�شوؤولية عن  تعتر الأ

أفعاله عن�رشاً جوهري������اً يف حتقيق الذات،  ا

خرين  فبدلً من فر�ض واإعطاء اأجوبة ت�رش الآ

وجتعلنا نبدو اأف�شل اأمامهم فاإن ما�شلو يقول 

أنف�شنا قبل اأن جنيب  باأهمية اأن ننظر داخل ا

ففي كل مرة نفعل فيها ذلك نقرتب اأكرث من 

ذواتنا الداخلية. 

5- �حلكم �أو �لتقييم : 

ربع ال�شابقة يف  ت�ش������اعدنا اخلطوات الأ

تطوير القدرة على تكوي������ن اختيارات حياة 

اأف�ش������ل، فنح������ن نتعلم اأن نث������ق يف اأحكامنا 

وغرائزن������ا واأن ن�ش������لك يف �ش������وئها، ويعتقد 

ما�ش������لو اأن هذا يوؤدي اإىل اختيارات اأف�ش������ل 

أو �ش������ائب يف ذاته  ح������ول ما ه������و �ش������حيح ا

بالن�شبة لكل فرد يف جمالت الفن واملو�شيقى 

والطع������ام وكذلك اختي������ارات احلياة الكبرية 

أو املهنة.  أو الزوجة ا كاختيار الزوج ا

6- �رتقاء �لذ�ت : 

حتقيق الذات هو عملية م�شتمرة خا�شة 

مكانيات������ه، اإنه يعني  بتطوي������ر املرء الدائم لإ

ا�شتخدام املرء لقدراته وذكائه واأن يحاول اأن 

�شياء التي يرغب يف القيام بها  يفعل جيداً الأ

أو الذكاء املرتفع لي�ش������اهما  واملوهبة الكبرية ا

حتقيق الذات، فالعديد من املوهوبني ف�شلوا 

يف ال�ش������تفادة م������ن قدراتهم ب�ش������كل كامل، 

بينما  جنح اآخرون، رمبا مبواهب متو�ش������طة 

يف اإجن������از اأعمال عظيمة. اإن حتقيق الذات 

هي عملية ل نهاية لها، اإنها ت�شري اإىل ن�شاط 

احلياة امل�ش������تمرة والعمل الدائم والرتباط 

بالعامل ب�شكل دائم ولي�شت مرتبطة بعمل هام 

واحد يف حد ذاته. 

7- خرب�ت �لذروة : 

خ������رات الذروة هي حلظ������ات عابرة من 

حتقيق ال������ذات، اإنها اللحظات التي ن�ش������عر 

أننا اأكرث كلي������ة واأكرث تكام������اًل، واأكرث  فيه������ا ا

وعي������اً بذواتنا وبالعامل املحي������ط بنا، يف تلك 

وق������ات التي نفكر ونن�ش������ط ون�ش������عر فيها  الأ

ب�شكل اأكرث و�شوحاً واأكرث دقة من غريها من 

اللحظ������ات، اإنها اللحظ������ات التي نكون فيها 

خرين، اأكرث حترراً من  اأكرث حباً وتقباًل   لالآ

ال�رشاعات الداخلية والقلق واأكرث قدرة على 

أ�شكال اإيجابية وبنائية.  و�شع طاقاتنا يف ا

نا :  8- �نخفا�س دفاعات �لأ

اخلط������وة التالية يف حتقي������ق الذات هي 

تعرف امل������رء عل������ى ميكانزم������ات الدفاعية 

وجوانب ق�ش������وره وقدرته على اإ�شقاط هذه 



ن�ضانية بد�عية وحتقيق �لذ�ت �لإ ن�ضطة �لإ �لأ

�3 �لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

الدفاع������ات يف الوقت املنا�ش������ب، فاخلطوة 

وىل هنا هي معرف������ة الطرائق التي تقوم  الأ

م������ن خاللها بت�ش������ويه اأو حتريف �ش������ورتها 

اخلا�شة عن ذواتنا وعن العامل اخلارجي، من 

�شقاط  خالل ميكانزمات دفاعية كالكبت والإ

وغريها من الو�شائل الدفاعية. 

وقد كتب ما�شلو كذلك عن اأن املحققني 

لذواتهم يكونون اأكرث وعياً و�ش������عوراً بقدا�شة 

�ش������ياء، بذل اجلانب املتع������ايل من احلياة  الأ

وذلك يف قلب اهتمامهم بن�ش������اطات احلياة 

اليومي������ة، اإنهم مييل������ون اإىل تقييم خراتهم 

أو خ������رات الذروة لديهم  الباطنية العميقة ا

باعتبارها اأكرث جوانب حياتهم اأهمية، اإنهم 

مييلون اإىل التفكري ب�ش������كل اأكرث كلية وتكون 

لديهم القدرة على الرتفاع والتعايل بالفئات 

املت�ش������ورة اخلا�ش������ة باملا�ش������ي واحلا�������رش 

وامل�شتقبل، واخلري وال�رش، واأن يدركوا الوحدة 

والب�ش������اطة خلف الكرثة والتعقيد والتناق�ض 

ن يكونوا  الظاه������ر، اإنهم يكونون اأكرث مياًل لأ

�شالء من كونهم  من املفكرين املغامرين والأ

فكار  مييلون اإىل اأن يكونوا جمرد منظمني لأ

خري������ن وترتق������ي معلوماته������م ومعرفتهم،  الآ

اإح�شا�ش������هم بالتوا�شع وعدم  وكذلك يرتقي 

املعرف������ة، اإنهم ينظ������رون اإىل الع������امل برهبة 

أنف�شهم  وخ�شوع متزايد، ومييلون اإىل اعتبار ا

جمرد »حاملني« للمواهب والقدرات، ومن ثم 

أق������ل اهتماماً بالذات خالل عملهم،  يكونون ا

مانة التي جتعلهم يقولون  اإنه تكون لديهم الأ

أو  أنا اأف�ش������ل �ش������خ�ض للقيام بهذا العمل« ا »ا

»اأنت اأف�شل �شخ�ض للقيام بهذه املهمة«. 

هذه اخل������رة الباطنية املتعالية لي�ش������ت 

كافية لتحقيق الذات، فقد توجد هذه اخلرة 

أو  لدى اأفراد ل يت�ش������مون بال�شحة النف�شية ا

بداعي������ة وهما اجلانبان اللذان  نتاجية الإ الإ

أ�شا�شيني لتحقيق  اعترهما ما�ش������لو �رشطني ا

أنه قد  أ�ش������ار ما�شلو كذلك اإىل ا الذات، وقد ا

وجد مثل هذه اخلرات املتعالية لدى عديد 

عم������ال واملديري������ن واملعلمني  من رج������ال الأ

أي�ش������اً لدى  ورج������ال ال�شيا�ش������ة كما وجدها ا

ال�ش������عراء واملو�ش������يقيني، اإنه �رشط جوهري 

ميكن اأن ي�ش������اهم يف حتقيق الذات، لكنه يف 

حد ذات������ه لي�ض �رشطاً كافي������اً حتى تتم هذه 

العملية:

بد�ع وحتقيق �لذ�ت.  �لإ

ويف كتابه » الدافعية وال�شخ�شية« الذي 

وىل ع������ام 1970 ثم اأعاد  �ش������درت طبعته الأ

تالمذة ما�ش������لو ن�رشه عام 1987 مع اإ�شافة 

ف�ش������ول اأخرى اإليه حتدثوا فيها عن اأهمية 

هذا العامل وتاأثريه على جمالت علمية وعملية 

عديدة، يف هذا الكتاب حتدث ما�ش������لو ويف 
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بداع لدى  الف�ش������ل الثالث ع�رش منه ع������ن الإ

�ش������خا�ض املحقق������ني لذواته������م وحت������دث  الأ

فيه عن تغيريه لبع�������ض اأفكاره املبكرة حول 

بداع باعتباره يت�ش������من فق������ط اجلوانب  الإ

يجابية وال�ش������حية والنا�ش������جة واملتطورة  الإ

واملحقق������ة للذات فقط، لق������د تطورت هذه 

فكار فاأدخل ما�ش������لو �ش������من اإطاره العام  الأ

بداع وحتقيق ال������ذات اأفكار اأخرى  ح������ول الإ

نعر�ض لها فيما يلي ببع�ض الخت�شار: 

يقول ما�ش������لو اإن������ه كان عل������يَّ اأن اأتخلى 

ع������ن الفكرة النمطي������ة القائلة اإن ال�ش������حة 

أ�ش������ياء  نتاجية هي ا والعبقري������ة واملوهبة والإ

مرتادفة اأو مرتبطة بال�رشورة، فالعديد من 

فراد الذين در�ش������تهم رغم كونهم اأ�شحاء  الأ

ومبدع������ني مبعن������ى م������ا، مل يكون������وا منتجني 

باملعن������ى املاألوف للكلمة، كم������ا مل يكن لديهم 

أو العبقرية، كما مل  قدر كبري م������ن املوهب������ة ا

أو املوؤلفني املو�شيقيني  يكونوا من ال�ش������عراء ا

أو الفنانني الت�ش������كيليني اأو من  أو املخرتعني ا ا

بداعية، كما كان  ذوي املواه������ب العقلي������ة الإ

وا�ش������حاً اأن بع�ض اأعظم املوهوبني يف تاريخ 

ن�شان مل يكونوا يت�شمون بال�شحة النف�شية،  الإ

كم������ا يف حالة »فاغرن« و»ف������ان كوخ« و»ديغا« 

و»ب������ريون« مث������اًل، فبع�ض املبدع������ني يكون 

خر لي�ض  متميزاً بال�شحة النف�شية والبع�ض الآ

كذلك وقد تو�ش������لت مبكراً اإىل ا�ش������تنتاج اأن 

املوهبة الكبرية مل تكن فقط م�ش������تقلة تقريباً 

أي�شاً  عن ال�شحة النف�شية لل�شخ�شية ولكن ا

ن هو قدر  اأن م������ا نعرفه عن املوهبة حتى الآ

قليل، فمثاًل هناك �ش������واهد على اأن املواهب 

العظمية يف جمال املو�ش������يقى والريا�ش������يات 

يكون اجلانب املوروث فيها اأكر من اجلانب 

املكت�ش������ب، وقد ظهر يل اأن املوهبة اخلا�شة 

وال�ش������حة النف�شية )اأو حتى اجل�شمية( هما 

متغريان م�شتقالن، قد تكون العالقة بينهما 

أنني  طفيفة وقد ل    تكون، لقد اكت�ش������فت ا

بداع يف  مثل عديد من النا�ض كنت اأفكر يف الإ

بداعية الكبرية ومن ثم قمت  �شوء النواجت الإ

بداع يف جمال �ش������يق من جمالت  بح�رش الإ

ن�ش������اين الكبرية، وقد افرت�شت  ال�ش������لوك الإ

خالل ذلك وب�شكل ل �ش������عوري اأن اأي ر�شام 

مر  لب������د اأن يحيا حياة اإبداعي������ة وكذلك الأ

ي �شاعر واأي موؤلف مو�شيقى، لقد  بالن�شبة لأ

افرت�ش������ت اأن املنظرين والفنان������ني والعلماء 

واملخرتع������ني هم فقط من ميكنهم اأن يكونوا 

مبدعني، وغريهم ل ي�شتطيع ذلك.

ويعرتف ما�شلو بعد ذلك باأنه كان خمطئاً 

يف ت�ش������وره هذا فق������د وجد اأن اأي اإن�ش������ان 

ن�ش������انية  يف اأي جمال من جمالت اخلرة الإ

ميكن اأن يكون مبدعاً، فقد وجد مثاًل خالل 
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أة ربة منزل واأم مل تكن تقوم باأي  درا�شاته امرا

بداعية ال�شائعة،  ن�ش������اط من الن�ش������اطات الإ

وم������ع ذلك فق������د كانت طباخ������ة واأم وزوجة 

وربة منزل �ش������ديدة املهارة، فقد كانت قادرة 

من خالل نق������ود قليلة على اأن جتعل منزلها 

يبدو �ش������ديد اجلمال وكانت يف نف�ض الوقت 

م�ش������يفة كرمي������ة، لقد كانت تتمتع بحا�ش������ة 

واين  فائقة يف اختيار املالب�ض والف�ش������ة والأ

ثاث املنزيل وقد  الزجاجية والفخاري������ة والأ

كانت تت�ش������م يف كل �شلوكياتها هذه كما يقول 

�شالة والفطنة والتجديد والقيام  ما�شلو بالأ

باختيارات و�ش������لوكيات غري متوقعة بدرجة 

كبرية ومن ثم مل يرتدد ما�ش������لو يف اأن ي�شميها 

»ربة منزل مبدعة«  لقد تعلم منها اأن »ح�شاء 

وىل« ميكن اأن يك������ون اأكرث  م������ن الدرج������ة الأ

اإبداعية من لوحة م������ن الدرجة الثانية، واأن 

مومة الراقية ميكن اأن يكونا  فن الطهي والأ

بداع.  اأكرث اإبداعية من ق�شيدة ل تت�شم بالإ

واأكد ما�شلو اأن جمال اخلدمة الجتماعية 

فراد واملوؤ�ش�ش������ات  النف�ش������ية من خ������الل الأ

أي�ش������اً  بداع كذلك ا ميكن اأن يكون جمالً لالإ

فاإن الطبيب النف�ش������ي الذي يتمتع باخلدمة 

خرين  والفطن������ة واملهارة والذي ي�ش������اعد الآ

عل������ى الع������الج وعل������ى اكت�ش������اف اجلوانب 

يجابية بداخلهم ميك������ن اأن يكون مبدعاً.  الإ

نتيجة ملا �شبق قام ما�شلو بتو�شيع حدود كلمة 

بداع كي ت�ش������تمل على جوانب اأخرى غري  الإ

ال�شعر والرواية والق�شة الق�شرية واملو�شيقى 

والفن الت�شكيلي والنظريات العلمية، ومن ثم 

قام بالتمييز بني اإبداعية املوهبة اخلا�ش������ة 

Special Talent Creativiness  وبني 
 Self actualizing اإبداعية حتقيق الذات

ول  الأ الن������وع  ويرتب������ط   Creativiness
دبي بينما يرتبط  بداع الفني والعلمي والأ بالإ

النوع الثاين مبجالت احلياة املختلفة، فالنوع 

بداعية  الثاين ل يظهر فق������ط يف النواجت الإ

أي�شاً خالل  العظمية والوا�شحة لكنه يظهر ا

ن�شان،  و�شائل وطرائق عديدة ي�شتخدمها الإ

أنواع معينة من الفكاهة، خالل امليل  خ������الل ا

داء كل �شيء بطريقة غري ماألوفة وجديدة،  لأ

أو التعليم ب�ش������كل  ويف الرغب������ة يف التدري�ض ا

جديد غري تقليدي وميكننا اأن نفكر بطبيعة 

ول )اإبداعي������ة املوهبة  احلال������ة اأن الن������وع الأ

اخلا�ش������ة( ل ي�ش������تبعد مطلقاً الن������وع الثاين             

ب������داع الفني  )اإبداعي������ة حتقيق الذات( فالإ

والعلمي الذي ي�ش������تند على مواهب خا�ش������ة 

أي�ش������ا اإىل حتقيق الذات لكن حتقيق  يطمح ا

الذات كنزعة اإن�ش������انية ل تقت�رش فقط على 

داب والفنون والعلوم بل على كل ن�شاطات  الآ

ن�شان. وهذا يعني اأن نزعة حتقيق الذات  الإ
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ب������داع الفني  اأكرث �ش������مولً وات�ش������اعاً من الإ

دبي والعلمي، فهي لي�شت مرادفة له اإل  والأ

بداع �ش������اماًل لكل  بقدر م������ا يكون مفهوم الإ

ن�ش������ان املتميزة املختلفة فنية  ن�ش������اطات الإ

أو مل تكن، وبعد هذا التحديد  كانت اأو علمية ا

بعاد  يتحدث ما�شلو عن بع�ض العمليات والأ

اخلا�ش������ة يف اإبداعية حتقي������ق الذات )التي 

دبي  بداع الفني والأ ت�ش������تمل بدورها على الإ

والعلم������ي لكنها ل تقت�رش علي������ه كما قلنا(، 

بعاد هي:  هذه الأ

در�ك :  - �لإ

يبدو من الوا�شح ب�شكل متكرر متاماً اأن 

اجلانب اجلوهري يف اإبداعية حتقيق الذات 

فراده  دراك ميكن فيه لأ هو ذلك النوع من الإ

املبدعني روؤية اجلديد اخلام العياين امللمو�ض 

غري الرمزي، وكذلك روؤية العام، ال�ش������امل، 

املجرد، امل�شتمل يف فئات وامل�شنف،  ونتيجة 

أك������رث يف العامل الواقعي  لذلك فهم يعي�ش������ون ا

أك������رث من اهتمامهم بالعامل اللفظي  الطبيعي ا

اخلا�ض بالت�شورات والتجريدات والتوقعات 

واملعتق������دات والقوالب النمطية من التفكري، 

وه������ذه احلالة التي عر عنه������ا روجرز جيداً 

من خالل م�ش������طلح »النفتاح على اخلرة« 

والذي يعني »نق�ض الت�ش������لب، والقدرة على 

النفاذ وجتاوز ح������دود املفاهيم واملعتقدات 

دراك والفرو�ض، اإنها تعني حتمل الغمو�ض  والإ

أينما وجد، كما تعني القدرة على ا�ش������تقبال  ا

املعلومات الكثرية واملت�ش������ارعة دون اللجوء 

اإىل اإغالق املوقف اأو احليل الدفاعية«.

- �لتعبري : 

فراد الذين قام ما�ش������لو  كان معظ������م الأ

بدرا�شتهم يت�شمون بالتلقائية والتعبريية لقد 

كان������وا قادرين على اأن يكونوا اأكرث »طبيعية« 

واأقل حتكماً وقمعاً ل�شلوكهم، لقد كان �شلوكهم 

مبثابة في�شان يتدفق ب�ش������هولة وحرية دون 

أو نقد ذات������ي، هذه القدرة  أو ان�ش������داد ا غلق ا

فكار والندفاعات دون  على التعبري ع������ن الأ

خرين حتولت  تردد اأو خوف من �ش������خرية الآ

اإىل اأن تك������ون جانب������اً جوهرياً م������ن اإبداعية 

حتقيق الذات، وقد ا�ش������تخدم روجرز تعبري 

 The ال�ش������خ�ض كام������ل التوظي������ف لقدراته

Fully Functioning person كي يعر 
عن هذه احلالة. 

- �لب�ساطة ) �أو �ل�سذ�جة ( �لثانية : 

م������ن املالحظ������ات التي وجدها ما�ش������لو 

فراد ذوي اإبداعية حتقيق الذات اأن  لدى الأ

طفال  اإبداعيتهم تكون �ش������بيهة باإبداعية الأ

من، لقد كانت  ال�شعداء والذين ي�شعرون بالأ

بداعية تتم بتلقائي������ة دون جمهود،  ه������ذه الإ

براءة، ب�شهولة، بنوع من التحرر من القوالب 
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أو »الكلي�شيهات«.. وي�شاحب ذلك  املتجمدة ا

دراك وتلقائية  براءة وده�ش������ة يف عملي������ة الإ

وتعبريية يف ال�ش������لوك ب�ش������كل ع������ام، اإن كل 

دراك بحرية كبرية  طفال تقريباً عليهم الإ الأ

أو  دون توقع م�شبق ملا ينبغي اأن يوجد هناك ا

ما كان دائماً موجوداً هناك وكل طفل تقريباً 

أو  أو اأغنية اأو رق�شة ا ميكنه اأن يوؤلف ق�شيدة ا

أو لعبة يف التو واللحظة دون تخطيط  لوحة ا

فراد املبدعون  اأو تعمد م�ش������بق لق������د كان الأ

الذين در�شهم ما�شلو يت�شمون بالنفتاح على 

اخلرة وكذلك التلقائية والتعبريية الوا�شحة 

أنهم كانوا يف اخلم�شينيات  يف �شلوكهم، ورغم ا

أو ال�ش������تينيات م������ن اأعماره������م فق������د كانت  ا

هذه اجلوانب امل�ش������رتكة بينهم وبني �ش������لوك 

طفال وا�شحة بدرجة ملفتة للنظر، وهذه  الأ

أو ال�شذاجة الثانية كما �شماها  هي البدائية ا

عامل اجلمال املعروف »جورج �ش������انتيانا« لكن 

املبدعني الكب������ار كانوا عل������ى كل حال، كما 

يقول ما�ش������لو يت�شمون اإ�ش������افة اإىل التلقائية 

والتعبريية بدرجة عالي������ة من الدقة وجودة 

أي�شاً . الفح�ض والتمحي�ض ا

لفة مع �ملجهول :  - �لأ

ف������راد الذي������ن در�ش������هم ما�ش������لو،  كان الأ

اإ�شافة اإىل ما �ش������بق، يت�شمون بعدم اخلوف 

�ش������ياء املجهولة، الغام�ش������ة، املميزة،  من الأ

ب������ل كانوا ينجذب������ون بطريق������ة اإيجابية، اأي 

كانوا يختارونها ويفكرون فيها وي�ش������تغرقون 

يف تاأمله������ا، اإن غري املنظ������م بدرجة مقلقة، 

والفو�ش������وي، وغري املتقن والغام�ض واملثري 

لل�ش������ك وغري املوؤكد وغري املحدد والتقريبي 

أو غري الدقي������ق قد يكون يف  وغ������ري املكتمل ا

حلظات معينة من العلم والفن واحلياة ب�شكل 

عام اأكرث جاذبية متام������اً، اإنه قد ميثل بقعة 

مرتفع������ة يف احلياة، ت�شت�ش������ري ح�ض التحدي 

واملجابهة اأكرث من املعروف واملاألوف واملنظم 

والوا�شح. 

- حل �لثنائيات �ملتعار�سة :

لق������د نظر عديد من علم������اء النف�ض اإىل 

قطاب املتعار�شة  عديد من اخل�شائ�ض والأ

أو مت�ش������الت م�ش������تمرة  أنها امتدادات ا على ا

مر م�ش������لماً به  بدرجة مبا�رشة كما لو كان الأ

دون م�ش������كلة، واأما ما�ش������لو فقد لفت نظره 

مثاًل اأن حماولة حتديد مدى كون ال�ش������خ�ض 

نانية اأم ل �شيكون  املحقق لذاته مت�ش������ماً بالأ

ر�ش������طي  �ش������عباً يف ظ������ل التفكري باملنطق الأ

�ش������ياء باعتبارها اإما »اأن  ال������ذي يفرق يف الأ

أو تكون« كذا، وقد تخلى ما�شلو  تكون« كذا »ا

عن مثل هذا النوع م������ن التفكري حيث وجد 

ف������راد الذين قام بدرا�ش������تهم  أن بع�������ض الأ ا

ناني������ة يف بع�ض املواقف  كانوا يت�ش������مون بالأ
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ول يت�ش������مون بها يف مواق������ف اأخرى، وكانت 

هذه امل�ش������اعر املتعار�شة موجودة معاً ب�شكل 

حم�شو�ض وميكن قبوله وميثل وحدة دينامية 

أو مركباً �ش������بيهاً مبا و�ش������فه »اإيريك فروم«  ا

يف درا�ش������ته الكال�شيكية عن حب الذات، اأي 

نانية ال�ش������حية، لقد اأدرك ما�شلو اأن حب  الأ

خر واأن غري  الذات �رشوري من اأجل حب الآ

القادر على حب ذاته قد ل يكون قادراً على 

نانية والغرية لي�ش������تا  خري������ن، واأن الأ حب الآ

بال�رشورة اأمرين متعار�شني واأن النظر اإليهما 

باعتبارهم������ا ل ميكن اأن يوج������دا معاً يكون 

موجوداً فقط عند امل�شتويات املنخف�شة من 

الن�شج والرتقاء النف�شي. 

أي�ش������اً خالل درا�شاته  وقد وجد ما�شلو ا

دلة عل������ى هذه  العدي������د م������ن النم������اذج والأ

أنها متعار�ش������ة لكن  الثنائي������ات التي يظ������ن ا

الفرد املحقق لذاته يقوم بت�شجيلها يف �شكل 

أي�ش������اً،  وحدات متكاملة، من هذه الثنائيات ا

)فاملعرف������ة يف مقاب������ل العاطف������ة، القلب يف 

مقابل العقل، الرغب������ة يف مقابل احلقيقة ( 

قد اأ�شبحت معرفة ذات بينة عاطفية مثلما 

أي�شاً دون  ت�ش������بح الغريزة والعقل يف وحدة ا

تناق�������ض، اإن الواجب يتح������ول هنا اإىل متعة 

مثلم������ا تتحول املتع������ة اإىل واجب ومتتزج به، 

اإن التميي������ز بني العمل واللعب ي�ش������بح هنا 

مر �ش������بيه مبا يحدث  باه������ت الظالل، اإن الأ

أي�ش������اً حني يتم املزج ب������ني الجتاه الطفويل  ا

خرين  وبني وعي الر�ش������د، وي�ش������بح اإيثار الآ

نانية، اإن هوؤلء  مف�شاًل و�شارا قد ت�شىء بالأ

ب                 حا فراد الذين يو�ش������فون باأنهم من اأ�ش الأ

» الذوات » القوية قد يكونون يف نف�ض الوقت 

غري ذائبني، متعالني عل������ى ذواتهم مفارقني 

كر على  له������م، ولكنهم قائمون بالرتكي������ز الأ

امل�شكلة مو�شع الهتمام. 

اإن هذا هو ما يفعله متاماً الفنان العظيم، 

لوان املتعار�شة  اإنه يكون قادراً على و�شع الأ

معاً كي يخلق اإح�شا�شاً كلياً بال�شكل، تتحاور 

�شكال الفرعية مع بع�شها وتتعار�ض لكنها  الأ

أي�ش������اً ما  تخلق يف النهاية وحدة كلية، هذا ا

يفعل������ه املنظر العظيم الذي ي�ش������ع احلقائق 

املتعار�شة غري املت�ش������قة معاً بحيث ي�شتطيع 

أنها ميكن اأن تنتمي واقعياً لبع�شها  اأن يرى ا

البع�������ض، كذلك يفع������ل ال�شيا�ش������ي العظيم 

ب  واملعالج العظيم والفيل�ش������وف العظيم والأ

العظيم والعا�ش������ق العظيم واملخرتع العظيم، 

اإنه������م جميع������اً موؤلفون ومركب������ون وقائمون 

�شياء  بتحقيق التكامل، قادرون على و�شع الأ

أي�شاً  املنف�شلة وحتى املتناق�شة معاً ثم هم ا

قادرون على حتقيق التكامل بينها وتكون هذه 

بداعية بنائي������ة، تاأليفية موحدة وتكاملية  الإ
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بق������در اعتمادها يف جانب كب������ري منها على 

بداع،  التكامل الداخلي لل�شخ�ض القائم بالإ

بعاد ال�شابقة ي�شيف  اإ�شافة اإىل ال�رشوط والأ

ما�ش������لو حالت اأخرى تك������ون هامة ومميزة 

بداعية حتقيق ال������ذات من هذه احلالت  لإ

مث������اًل: التحرر من اخل������وف وخرات الذروة 

وال�ش������عي نحو الكفاءة وال�ش������يطرة وغريها 

من ال�رشوط ال�رشوري������ة واحلالت املالزمة 

ب������داع ث������م اإنه يتح������دث بع������د ذلك عن  لالإ

بداع وهو اجلزء الذي نختم به  م�شتويات الإ

حديثنا عن نظريته. 

بد�ع : - م�ستويات �لإ

يق������ول ما�ش������لو اإن النظري������ة الفرويدية 

التقليدية قليلة الفائدة يف هذا ال�شياق، بل اإن 

البيانات التي قام بجمعها تتعار�ض مع هذه 

النظرية، لقد كان ما قدمه فرويد قائماً يف 

جوهره على علم نف�������ض الهو  وباعتبار الهو 

م�شتودع الطاقة اخلا�ض بالغرائز والرغبات 

اجلن�ش������ية والتدمريية و من ثم كانت نظرية 

أو ال�������رشاع ما بني  فروي������د مبثابة اجل������دل ا

حماولت اإ�ش������باع الغرائ������ز وعمليات قمعها 

أو املثبطات  وكبتها بفعل العمليات الدفاعية ا

الأخالقية والجتماعية التي كان يفر�ش������ها 

على على الهو.  نا الأ الأ

كرث اأهمية وح�ش������ماً من  اإن العمليات الأ

الندفاعات املكبوتة، ومن اأجل فهم م�شادر 

بداع )وكذلك اللع������ب واحلب، واحلما�ض  الإ

واأحالم  واخلي������ال،  والفكاه������ة  النفع������ايل، 

ولية  اليقظ������ة( هي ما ي�ش������مى بالعمليات الأ

التي ه������ي عملي������ات وجداني������ة اأو غريزية، 

عندما تتح������ول بانتباهن������ا اإىل هذا اجلانب 

ن�ش������انية ميكننا اأن  عماق الإ من علم نف�ض الأ

ن�ش������ان  نلمح اتفاقاً خالل التوافق العادي لإ

مكانيات ويكون التكيف  ال�ش������ارع املتو�شط الإ

اجليد مت�شمناً رف�شاً م�شتمراً ناجحاً لكثري 

ن�ش������انية،  مما يت�ش������منه اأعماق الطبيعة الإ

يف جوانبها املعرفي������ة والوجدانية. فالتكيف 

اجليد يف �شوء ذلك الت�شور التقليدي يعني 

ن�ش������ان ما بني جان������ب خارجي  ان�ش������طار الإ

مل�ض الذي  متظاهر ب������ه، مبثابة القن������اع الأ

فكار،  يخفي العدي������د من الندفاع������ات والأ

لكن������ه القناع الذي ير�ش������ى عنه املجتمع، ثم 

جانب داخلي حقيقي وطبيعي وتلقائي لكنه 

خرين، اإن الك�شف عن  يتم قمعه من اأجل الآ

ذلك اجلانب الداخلي يكون مت�شماً بخطورة 

ن�ش������ان، لكنه نتيجة  بالغ������ة يف راأي ه������ذا الإ

لذل������ك اخلوف يفق������د كثرياً م������ن اإمكانياته 

كاإن�ش������ان، اإنه يفقد م�شادر م�رشاته، وقدرته 

كرث  على اللعب واحلب وال�ش������حك - وهو الأ

بداع. فمن خالل  اأهمي������ة - القدرة عل������ى الإ
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حماي������ة الفرد لنف�ش������ه به������ذه الطريقة من 

اجلحيم الذي يدور بداخله فاإنه يقطع �شلته 

أي�ش������اً، وعند  بالفردو�������ض املوج������ود بداخله ا

مثل������ة املتطرف������ة من هذا الن������وع الب�رشي  الأ

العادي جند ال�ش������خ�ض ال�ش������طحي واللني، 

املت�شلب، املتجمد، املتحكم فيه، احلذر الذي 

أو اللعب اأو احلب، اإنه  ل ي�ش������تطيع ال�شحك ا

ال�ش������خ�ض الذي ل ي�ش������تطيع اأن يكون واثقاً 

من نف�شه اأو يكون ذا طابع طفويل، اإن خياله 

وحد�شه ورقته وانفعاليته متيل اإىل اأن تكون 

أو م�ش������وهة، وقد ق�شم ما�شلو عالج  خمنوقة ا

هذه احلالت اإىل ثالثة م�شتويات: 

ويل :  1- �مل�ستوى �لأ

يعت������ر الع������الج التحليل������ي النف�ش������ي يف 

نظر ما�ش������لو عالجاً تكاملياً متاماً، فاجلهد 

املب������ذول خالل العالج يكون م������ن اأجل راأب 

�ش������دع ال�شخ�ش������ية من خالل ال�شتب�ش������ار 

بحيث ي�ش������بح ما كان مكبوتاً يف الال�ش������عور 

موجوداً عند م�شتوى ال�شعور اأو قبل ال�شعور، 

وميكننا هنا ثانية اأن نقوم بتعديالت منا�شبة 

بداعية،  نتيجة درا�شتنا للم�شادر العميقة لالإ

ولية لي�ش������ت هي من  فعالقتنا بالعمليات الأ

جميع اجلوانب نف�ض عالقتنا بالرغبات غري 

املقبولة. 

كرث اأهمية هو اأن عملياتنا  اإن الف������ارق الأ

ولية لي�ش������ت يف مث������ل خط������ورة الدوافع  الأ

أو  املحرم������ة، واإىل حد كب������ري ل يحدث كبت ا

مراقب������ة له������ذه العمليات ولك������ن ما يحدث 

هو ن�ش������يانها، اإنها تقم������ع ول تكبت من اأجل 

التكيف مع متطلب������ات الواقع اجلاف الذي 

يتطلب الكفاح العملي والغر�شي ول يتطلب 

أو اللعب، ويف املجتمعات  أو ال�ش������عر ا التهومي ا

الغني������ة نتوقع اأن تكون هن������اك مقاومة اأقل 

ولي������ة، وت�ش������تطيع اأن  لعملي������ات التفك������ري الأ

توؤدي عملية التعليم التي تقوم بدور �ش������ئيل 

مكاني������ات الغريزي������ة املكبوتة  يف اإط������الق الإ

وىل املتعلقة باللعب  )اخلا�ش������ة بالعمليات الأ

وال�ش������حك والفن والتهومي( ت�ش������تطيع هذه 

العملي������ة التعليمي������ة اأن تقوم ب������دور كبري يف 

ولية داخل ن�ش������ق  تقبل وتكامل العمليات الأ

أو قبل ال�شعورية وت�شتطيع  احلياة ال�شعورية ا

الرتبية عن طريق الفن وال�شعر والرق�ض اأن 

أ�شا�ش������اً يف هذا الجتاه، اإن هذا النوع  تقيم ا

بداعي������ة يظهر ب�ش������كل خا�ض خالل  من الإ

عمليات الرجتال، كما يف مو�ش������يقى اجلاز 

طفال اأكرث من  ويف التمثي������ل، ويف ر�ش������وم الأ

عم������ال الفنية التي ينظر اإليها  ظهوره يف الأ

باعتبارها اأعمالً  »عظيمة«. 

2-�مل�ستوى �لثانوي : 

بداع������ي العظيم يحتاج اإىل  اإن العمل الإ
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موهبة عظيمة وقد اعتر ما�ش������لو مثل هذه 

عمال -بعد ذلك- بعيدة ) بع�ض ال�ش������يء  الأ

( ع������ن جمال اهتمامه ث������م اإن العمل العظيم 

لهام  أي�شاً لي�ض فقط اإىل الوم�شة والإ يحتاج ا

أي�شاً اإىل العمل  وخرات الذروة لكنها حتتاج ا

ال�ش������اق والتدريب امل�ش������تمر والنقد القا�شي 

أو الكتمال،  أي�شاً اإىل معايري خا�شة للكمال ا وا

ومبعنى اآخر اإنه قبل التلقائية يجيء الرتوي 

وقبل التقبل ياأتي النقد، وقبل احلد�ض لبد 

أة ياأتي احلذر  من تفكري عمي������ق، وقبل اجلرا

وقبل التهومي واخليال تاأتي عمليات اختبار 

دوار الهامة  أت������ي الأ الواق������ع. بع������د ذل������ك تا

حكام والتقييم  لعمليات املقارنة واإ�ش������دار الأ

واحل�ش������ابات والختيارات وعمليات القبول 

مر كما لو كان مبثابة خروج  والرف�ض، اإن الأ

أو  ولية، ا للعمليات الثانوية م������ن العمليات الأ

بولوجي من التفكري الديوني�ش������ي  للتفكري الأ

اإذا ا�ش������تخدمنا م�ش������طلحات نيت�شه، خروج 

نثوي، وي�شل  لالجتاه الذكري من الجتاه الأ

رادي اإىل اأعماق الذات اإىل نهايته  النكو�ض الإ

وتقوم النزعة ال�شتقبالية املتفتحة اخلا�شة 

ن باإخالء  له������ام اأو خ������رات ال������ذروة الآ بالإ

الطريق للن�ش������اط والتحكم والعمل ال�ش������اق، 

اإن خ������رة ال������ذروة حتدث لدى �ش������خ�ض ما 

دون جمهود وا�ش������ح منه، لكن املنتج العظيم 

يكون ما ي�شطنعه هذا ال�شخ�ض ولي�ض �شيئاً 

خارجه. 

بد�ع �ملتكامل: 3- �لإ

ويل« على  بداع الأ اأطلق ما�شلو ا�ش������م »الإ

ولية  بداع الذي ي�ش������تفيد من العمليات الأ الإ

وي�ش������تخدمها اأكرث من غريها خالل العمل، 

بداع الذي  بداع الثانوي على الإ واأطلق ا�شم الإ

يعتم������د اإىل حد كبري عل������ى عمليات التفكري 

ول يعتمد على ما يف داخل  الثانوية، النوع الأ

ن�شان من اأحالم وتهوميات وعمليات خيال  الإ

وميول للعب واحلب والفكاهة..اإلخ. والنوع 

الثاين يعتمد على العقل الواعي مبا يت�ش������م 

به من حتكم ودقة ون�ش������اط غر�شي وا�شح، 

وي�ش������تمل هذا النوع الثاين على ن�شبة كبرية 

أو املنتج������ات التي حتدث على  م������ن النواجت ا

أو العامل مثل اجل�ش������ور واملنازل  اأر�ض الواقع ا

وال�ش������يارات والعديد من التج������ارب العلمية 

أ�شا�شاً  دبية التي تتم ا عمال الأ والكثري من الأ

خرين..  من خالل ا�شتغالل ومت�شل اأفكار الآ

بداع  الف������ارق ب������ني هذي������ن النوعني م������ن الإ

كالفارق ب������ني الفدائي وب������ني رجل ال�رشطة 

مامية،  ال������ذي يقف بعيداً عن اخلط������وط الأ

أو امل�شتك�ش������ف وبني  أو كالف������ارق بني الرائد ا ا

الذي يج������يء بعدهما وي�ش������تقر وي�ش������كن.. 

بداع الذي ي�شتفيد من  ويطلق ما�شلو على الإ
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بداع بتتابع ناجح جيد  هذين النمطني من الإ

ولية  بداع الأ بينهم������ا بحيث تكون عمليات الإ

بداعي������ة الثانوية  �ش������ابقة على العمليات الإ

عمال  بداع املتكامل، وقد جاءت الأ ا�ش������م الإ

بداعية العظمية يف الفن والفل�شفة والعلم  الإ

أي������ه - من خالل مث������ل هذا النوع من  - يف را

بداع.  الإ

�خلال�سة: 

تعتر نظرية حتقيق الذات لدى ما�ش������لو 

مزيجاً من نظرية التحليل النف�ش������ي ونظرية 

بداع  اجل�شطلت، وهي توؤكد خالل درا�شتها لالإ

اأهمية الوح������دة والكلية والتكامل وات�ش������اق 

أ�شا�ش������اً على ال�شخ�شية  الذات، وهي تركز ا

جنازات  املبدع������ة اأكرث من تركيزه������ا على الإ

التي تقدمها هذه ال�شخ�ش������ية، ومن ثم فهي 

أو املنتجات مبثابة  جن������ازات ا تعتر ه������ذه الإ

لل�شخ�ش������ية،  امل�ش������احبة  الثانوية  الظواهر 

وهذه ال�شخ�ش������ية املبدعة تت�ش������م ب�ش������مات 

أة، احلرية، ال�ش������جاعة،  خا�ش������ة منها: اجلرا

التلقائي������ة، التكام������ل، تقبل ال������ذات، وحدة 

بداعية  الذهن وهي ال�شفات التي جتعل الإ

العامة ك�ش������مة تظهر وتعر عن نف�ش������ها على 

أو  أو اجت������اه اإبداعي ا هيئ������ة حياة اإبداعي������ة ا

�شخ�ش������ي مبدع، اإن دافعي������ة حتقيق الذات 

�شعاعي، يوؤثر على كل  تنبعث مثل الن�شاط الإ

جوانب احلياة ب�رشف النظر عن امل�شكالت، 

مثلما تنبعث البهجة من �ش������خ�ض مبتهج اإىل 

أو تعميم اأو وعي. اإن  خري������ن دون ه������دف ا الآ

بداع  ينبعث ك�رشوق ال�ش������م�ض التي تنت�رش  الإ

�ش������ياء تنمو، لكنها  عر املكان كله وجتعل الأ

�شياء  تتبّدد عند ال�شخور وعند غريها من الأ

غري قابلة للنمو. 
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»الفن« م�شطلح �شائع يرتدد على م�شامعنا مئات املرات يف اليوم الواحد، 

ن�شان؟ أ مع الإ أنواعه و�رشوبه؟ ومتى بدا لكن ماذا يعني حتديداً؟ ما ا

أ�شئلة تبحث عن اأجوبة دقيقة وحمددة، ل �شيما بعد انت�شار هذا امل�شطلح  ا

وا�شتعماله يف اأكرث من مو�شوع وموقع ومعنى.

فنان وناقد و�أكادميي )�سورية(

�لعمل �لفني: �لفنان ر�سيد �سمه.

❁

˜

مــاهية الفـن والفنان

❁❁

د. حممود �شاهنيد. حممود �شاهني
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فقد خلق هذا ال�ش������تعمال الوا�شع وغري 

املنظم والدقيق لكلمة »فن« اإ�ش������كالت كثرية 

للفن ومزاوليه، حي������ث اختلط معنى »الفن« 

مبعاٍن عديدة ل حت�ش������ى، وتداخل مفهومه 

كر منها  مبفاهيم عديدة وكثرية، الق�ش������م الأ

ل ميت للفن ب�شلة.

م������ن جانب اآخ������ر، كّر�ض تط������ور الع�رش 

وت�ش������عب الخت�شا�شات فيه، اإ�شكالية معنى 

الفن وماهيته، ما يحتم تتبع معناه بدقة، عر 

�شجرة عائلته وفروعها واأ�شولها املختلفة.

ال�شوؤال اإذاً: ما هو الفن؟

يُلح هذا ال�شوؤال يف احل�شور، اإذا ما علمنا 

أنه كم�شطلح، يرتدد على م�شامعنا يف حياتنا  ا

كرث من مرة يف ال�شاعة الواحدة،  اليومية، لأ

تارًة مفرداً وتارة اأخرى مقروناً با�ش������طالح 

مرادف كاأن نقول: فن جميل، وفن ت�شكيلي، 

وفن تطبيقي، وفن م�رشحي، وفن مو�شيقى، 

وفن �ش������ينمائي، وفن تلفزي������وين، وفن اأدبي، 

وفن ب�رشي، وفن اإميائي، وغري ذلك الكثري. 

أنا ن�ش������مع بفن للحدائق وتن�ش������يق  بل لقد بدا

آخ������ر للخياطة،  الزه������ور، وفن للمطب������خ، وا

وقيادة ال�ش������يارات، وال�شيا�ش������ة، وفن للحب، 

واآخر للحياة،..اإلخ

فما الذي نعنيه حقاً بتعبري »فن«؟  

يق������ول الدكتور زكري������ا اإبراهيم يف كتابه 

�شل   اإننا لو رجعنا اإىل الأ
)1(

»م�ش������كلة الفن«

ال�ش������تقاقي لكلم������ة »فن« لوجدن������ا اأن هذه 

الكلمة مل تكن تعني �شوى الن�شاط ال�شناعي 

النافع ب�شفة عامة. فلم يكن لفظ »فن« عند 

اليونانيني »على �ش������بيل املثال« قا�رشاً على 

ال�شعر والنحت واملو�ش������يقى والغناء وغريها 

أي�ش������اً  من الفنون اجلميلة، بل كان ي�ش������مل ا

الكث������ري من ال�ش������ناعات املهني������ة كالنجارة، 

واحل������دادة، والبناْء.. وغريه������ا من مظاهر 

نتاج ال�شناعي. الإ

من جان������ب اآخر، يرى البع�������ض اأن الفن 

ين�ش������اأ يف )�ش������ياق ن�ش������اط جم������ايل خا�ض، 

ب������داع الفني الذي  ميار�ش������ه الب�رش ه������و: الإ

يُعتر،  اإىل جانب الف������ن،  جزءاً من الثقافة 

الفنية للمجتمع(.

�أجنا�س �لفن

أو  أن������ه يُع������زى اإىل الفن ا ويوؤكد ه������وؤلء ا

ب������داع الفني »ن�ش������اط الفنانني يف ميادين  الإ

دب،  العمارة والت�شوير الزيتي، والنحت، والأ

والرق�ض، واملو�ش������يقا، وامل�رشح، وال�ش������ينما، 

بداع الفني،  و�ش������واها من اأجنا�ض الف������ن والإ

باعتب������اره نوع������اً خا�ش������اً من ن�ش������اط الب�رش 

اجلم������ايل، كان وليد حاجة اجتماعية ملحة، 

اإىل تطوي������ر و�ش������ائل الئتالف والت�ش������ال، 

وتوارث املعلومات احل�شية، وم�شاعر واإرادة 
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الب�رش، يف �شبيل تطوير عاملهم الروحي، من 

جميع اجلوانب.«

مفهوم �لفن عند �لعرب

يرى الدكتور زكري������ا اإبراهيم اأن العرب 

�ش������ارة اإىل  ا�ش������تعملوا كلمة » ال�ش������ناعة« لالإ

أبي  »الف������ن« عموماً، كما يظهر من ت�ش������مية ا

هالل الع�ش������كري، لكتابه يف الكتابة وال�شعر 

با�ش������م »كتاب ال�ش������ناعتني«، وق������د روى لنا 

أنه كان ب�ش������حبة قوم  أب������و حيان التوحيدي ا ا

ي�ش������تمعون اإىل غناء �شبي �شغري بديع الفن، 

فق������ال له������م: حدثوين مب������ا كنت������م فيه عن 

الطبيع������ة، مل احتاج������ت اإىل ال�ش������ناعة، وقد 

علمنا اأن ال�ش������ناعة حتكي الطبيعة  وتروم 

اللح������اق به������ا والقرب منها، على �ش������قوطها 

أح������د م������ن رفاقه اأن  دونه������ا!! ومل ي�ش������تطع ا

يف�������رش حاجة الطبيعة اإىل ال�ش������ناعة، فعاد 

التوحي������دي يقول: »اإن الطبيعة مرتبتها دون 

آثارها، ومتتثل باأمرها،  مرتبة النف�ض، وتقبل ا

وتكتم������ل بكمالها، وتعمل على ا�ش������تعمالها، 

وتُكتب باإمالئها، وتر�شم باإلقائها، فاملو�شيقار 

اإذا �ش������ادف طبيعة قابلة، ومادة م�شتجيبة، 

آلة منق������ادة، اأفرغ باأيدي  وقريحة مواتية، وا

العقل والنف�ض لبو�شاً موؤنقاً، وتاأليفاً معجباً، 

واأعطاها �شورة مع�ش������وقة، وحلية مرموقة، 

وقوت������ه يف ذل������ك تك������ون مبوا�ش������لة النف�ض 

الناطقة، بو�شاطة ال�ش������ناعة احلادثة، التي 

من �شاأنها ا�ش������تمالء ما لي�ض لها، واإمالء ما 

يح�شل فيها، ا�شتكمالً مبا تاأخذ، وكمالً ملا 

تعطي.«.

ه������ذا الن�ض - كما يرى الدكتور اإبراهيم 

- اإن دل على �شيء، اإمنا يدل على اأن العرب 

ن�ش������ان ُم�شافاً اإىل  أن الفن هو الإ قد فهموا ا

الطبيعة، ما دام دور »ال�شناعة« هو ت�شجيل 

م������ا متليه النف�������ض الناطقة عل������ى الطبيعة، 

ن�ش������ان  وتكيي������ف الطبيع������ة م������ع حاجات الإ

النف�شية والعقلية.

هذا املعنى 
 )2(

وقد ق������ارب ال�ش������رتاكيون

أن������ه »كي تك������ون ثمار  أ�ش������اروا اإىل ا عندم������ا ا

خرين، وموؤثرة يف  املخيلة املبدعة متاحة لالآ

عاملهم الروحي، يجب اأن تكون جم�ش������دة يف 

مادة منا�ش������بة، اأكرث كمالً و�شموداً يف وجه 

رادة وامل�شاعر  الزمن من و�شائل اإي�ش������ال الإ

ج������ل هذا الن�ش������اط، ل بد  ال�شخ�ش������ية، ولأ

للفن������ان من موهب������ة، اأي جمموع������ة قابليات 

مهنية خا�ش������ة قادرة على التج�شيد العملي 

لثمار املخيلة املبدعة، من مادة منا�شبة«.

خر، ي������رى اأن كلمة »فن« هي  البع�ض الآ

أو تعلم  املعرفة والق������درة والعادة النامي������ة، ا

القدرة، وب�ش������كل جمرد: غ�ش������ن اأو جزء من 

ن�شانية  التنويرية، العلم واملعرفة  الثقافة  الإ
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�ش������تاذّية   بالعمل، العمل اليدوي واحلرفة الأ

الت������ي تتطلب مه������ارة اأكر، وذوق������اً اأرهف، 

الفنون اجلميلة، كل الفنون.

والفن اأي�شاً هو عك�ض الطبيعة، وهو ما 

يعن������ي يف هذه احلالة، كل ما هو من �ش������نع 

ن�شان. الإ

 �لفن و�حلرفة

علماء اجلمال املارك�ش������ي اللينيني يرون 

أن������ه ل يجوز البت مباهية الف������ن بتاً مرماً،  ا

ن املو�شوع الذي نود تعريفه لي�ض ب�شيطاً،  لأ

ويف احلقيقة، فاإن مفهوم الفن ي�شتمل �شكاًل 

أ�شكال الوعي الجتماعي. معقداً من ا

اإن لكلم������ة فن بحد ذاتها، معاين خمتلفة 

ج������داً يف اللغات احلديث������ة، فقد ثبت يف كل 

اللغات، العالقة الع�ش������وية ب������ني الفن وبني 

دائرة وا�ش������عة من خمتلف املهارات والعادات 

ن�ش������ان، ويف املراحل  واخل������رات العملية لالإ

املبكرة من تطور املجتمع، كانت هذه ال�شلة 

اأكرث و�ش������وحاً. ففي فلورن�ش������ا يف الع�ش������ور 

الو�ش������طى، كان الر�شم و�ش������ناعة الكتب يف 

ور�شة واحدة.

لقد اندمج الفن، م������ن ناحية، يف بوتقة 

نتاج املادي الوا�ش������عة، وات�ش������ل من ناحية  الإ

اأخرى، بالعلم والفل�شفة وغريها من جمالت 

احلياة الروحية للمجتمع.

�إنتاج �جلمال و�ل�سعور باملتعة

يذه������ب بع�ض علماء اجلمال اإىل حتديد 

معن������ى الفن، ا�ش������تناداً اإىل ربط������ه باجلمال 
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أو اللذة،  واإنتاجه لنوع من ال�ش������عور باملتعة، ا

أو  أو اللعب، خال�ش������اً من اأي هدف ا أو اللهو، ا ا

غاية اأخرى.

فمعجم »للند الفل�ش������في« ين�ش������ب اإىل 

ول معنى عام، ي�ش������ري  كلمة »فن« معنيني: الأ

اإىل جمم������وع العمليات التي تُ�ش������تخدم عادة 

للو�ش������ول اإىل نتيجة معين������ة، والثاين معنى 

جم������ايل »ا�ش������تطيقي« يجعل م������ن الفن كل 

اإنتاج  للجمال يتحق������ق يف اأعمال يقوم بها، 

أو ُمت�شف بال�شعور، اأما الباحث  موجود واٍعٍٍٍٍٍ ا

»�شنتيانا« فريى اأن ثمة عالقة جوهرية وثيقة 

بني مفهوم »اجلمال« ومفهوم »الفن« مادامت 

الفنون اجلميلة اإمنا هي يف �شميمها �رشوب 

آثاراً  أو ينبغي اأن تّولد ا نتاج التي يجوز ا من الإ

جمالي������ة، واإن كان مثل ه������ذا املثل لي�ض هو 

وحد. بال�رشورة املعيار الأ

�لفن و�لتو��سل بني �لنا�س

الروائي الرو�ش������ي »تول�ش������توي« يف كتابه 

ما »هو الفن« ي������رى عك�ض ذلك، فهو يعتقد 

أبوا على تعريف الفن،  اأن الفال�شفة الذين دا

أو الن�ش������اط الفن������ي، بالرج������وع اإىل مفاهيم  ا

)اجلم������ال، واللذة، واللع������ب، واللهو، وفي�ض 

الطاق������ة( وم������ا اإىل ذلك، اإمن������ا يخطئون يف 

جانب كبري. فتعريف الفن بال�ش������تناد اإىل ما 

أ�شبه ما يكون بتعريف  يتولد عنه من لذة هو ا

الغذاء »الطعام« بال�ش������تناد اإىل ما ي�شببه لنا 

أو لذة، يف حني اأن املهم هو معرفة  من متعة ا

ن�شان، اأو  الدور الذي يلعبه الفن يف حياة الإ

ن�شانية ب�شفة عامة. الإ

وكم������ا اأن املهم بالن�ش������بة اإىل الطعام هو 

الوق������وف على اأهميت������ه الغذائي������ة يف حياة 

أو الكائن الع�ش������وي ب�شفة  املوجود الب�رشي، ا

أردنا اأن نُعّرف  �شا�ض، اإذا ا عامة. على هذا الأ

الفن تعريفاً �شحيحاً، وجب علينا اأولً، وقبل 

كل �ش������يء، اأن نكف عن اعتباره م�شدر لذة، 

لكي ننظر اإليه بو�ش������فه مظهراً من مظاهر 

احلي������اة الب�رشي������ة، ولن جند اأدنى �ش������عوبة 

عندئذ يف اأن نتحقق من اأن الفن هو اإحدى 

و�شائل الت�شال بني النا�ض.

�لفن و�ل�سحر

آرن�ش������ت  يرى »ا
 )3(

يف كتابه »�رشورة الفن«

في�������رش« اأن عم������ر الفن يو�ش������ك اأن يكون هو 

ن�شان. فالفن �شورة من �شور العمل،  عمر الإ

والعمل هو الن�شاط املميز للجن�ض الب�رشي.

�شياء ويجعلها  ن�ش������ان يتحكم يف الأ اإن الإ

ملك يده، ع������ن طريق حتويله اإياها. والعمل 

�ش������ياء الطبيعية، لكن  هو عملي������ة حتويل الأ

أي�شاً.  ن�ش������ان ل يعمل فح�ش������ب، بل يحلم ا الإ

يحل������م بال�ش������يطرة عل������ى الطبيعة بو�ش������ائل 

�ش������ياء  خارقة. يحلم باأن يتمكن من تغيري الأ
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وت�شكيلها يف �شورة جديدة، بو�شائل �شحرية. 

فال�شحر يف اخليال يقابل العمل يف الواقع، 

ن�شان - من اأول عهده - �شاحر على حد  والإ

تعبري »في�رش«

�لفن و�حللم

بع�ض علماء اجلمال والفال�شفة، ربطوا 

ب������ني الفن واحلل������م، فف�رشوا الف������ن وعّرفوه 

�شا�ض، ومنهم النحات الفرن�شي  على هذا الأ

املعروف »اأوغ�ش������ت رودان« ال������ذي قال: كل 

مهمة الفن اإمنا تنح�رش يف خلق عامل خيايل 

وىل اأن يجيء خمالفاً، بوجه  تكون وظيفته الأ

من الوجوه، لهذا العامل الذي نحيا فيه.

لكن »كما يرى الدكت������ور زكريا اإبراهيم« 

اإنن������ا به������ذا املعنى نغفل حقيق������ة اأن اخليال 

وحده ل يكّون جوهر الفن، كما اأن العاطفة 

وحدها ل تكفي لتف�شري العمل الفني. فلي�ض 

الفن جمرد وجدان وعاطفة، اأو حلم وخيال، 

أو اإنتاج  أي�ش������اً خل������ق و�ش������ناعة، ا واإمنا هو ا

أنه ل  ومه������ارة. ومعنى هذا بعب������ارة اأخرى، ا

ميك������ن اأن يكون هناك ف������ن اإن مل تكن هناك 

قدرة على تنظيم الأحالم وبعثها يف ج�ش������م 

ثر الفني. معني هو ما ن�شميه بالأ

بد�ع و�خلربة �لفن و�لإ

اإن الّر�ش������ام لي�ض ه������و الرجل الذي يهتم 

وراق والقالم، بل هو الرجل الذي يعتني  بالأ

ج�شام احلية، وتغريات  بدرا�شة انحناءات الأ

�ش������ياء، وال�ش������ور اجلانبية  املنظورات يف الأ

أ�شكال. ال�شائعة، وما اإىل ذلك من ا

ألي�ض  من جانب اآخر يت�ش������اءل البع�ض: ا

الف������ن هو بني �ش������تى الق������وى الروحّية التي 

ن�ش������ان، تلك القوى اخلالقة التي  ميلكها الإ

ت�شتطيع اأن تبني عاملاً باأكمله؟

ألي�������ض الفن هو ذلك ال�ش������احر العجيب  ا

الذي يوجه �رشبة اإىل العدم، حيث يدفع اإىل 

كال�شمفونيات  الالمادية  الوجود مبخلوقاته 

واملقطوعات املو�ش������يقية واملالحم ال�شعرية، 

وموجودات������ه املرئي������ة الت������ي حتت������ل مكانها 

هرامات  ال�ش������م�ض كالكاتدرائيات والأ حتت 

وامل�شالت؟!

اإذاً فم������ا اأحرانا باأن نق������ول: اإن الفن هو 

أ�شلوبنا الب�رشي يف خلق عامٍل يكون غريباً عن  ا

الواقع. عامل ل يك������ون مناظراً له، ول ميكن 

و�شفه باأنه جمرد تعبري عنه!!

اأما تلك »املخلوقات« كما يرى »�ش������وريو« 

التي يبدعها الفنانون، والتي طاملا ا�شتهوت 

النا�������ض يف كل زم������ان ومكان، فه������ي كائنات 

عجيب������ة، جتمع بينها كلمة »الفن« ولكنها يف 

احلقيقة، خمتلف������ات متباينات. اإذاً ما الذي 

يجمع بني الكاتدرائية ال�شاهقة التي تت�شاعد 

اأعمدتها الهائلة نحو ال�شماء، و »ال�شمفونّية« 
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أنغامها املعقدة، حاملة  الرائعة الت������ي تتواىل ا

يف ثناياها اأعمق معاين الالنهائية؟.

هكذا يت�شاءل الدكتور »زكريا اإبراهيم«..

وي�ش������يف اإىل »الكاتدرائية« و»ال�ش������مفونّية« 

اللوحة الناطقة التي ت�شور �شخ�شية ما من 

ال�شخ�شيات، والق�شيدة الرقيقة التي حتمل 

أنا�شيد احلب. ا

عمال  نقول: م������ا الذي يجمع بني تلك الأ

الفنّية املتنوعة، املتباينة، اإن مل تكن هي تلك 

بداعية« التي ي�ش������تقدم الفنان  »الق������درة الإ

مبقت�شاها اإىل عامل الوجود، خملوقات جديدة 

مل تك������ن منتظرة، ومل يك������ن وجودها احلق يف 

احل�شبان!!.

أنه �شواء  احلق »براأي اإبراهيم و�ش������وريو« ا

ب������داع هي الكالم،  أداة الفنان يف الإ أكان������ت ا ا

لوان، فاإن ما  أم الأ نغ������ام، ا أم الأ أو الرخ������ام، ا ا

يخلقه الفنان ل بد من اأن يكون عماًل فردياً 

يت�شم بطابع خا�ض، واأ�شالة �شخ�شية، بحيث 

ي�شح اأن نقول عنه اإنه »ن�شيج وحده«.

�لفن و�لوعي �لجتماعي

خ������ر يرى عل������م اجلمال  يف اجلان������ب الآ

املارك�ش������ي اللينيني اأن ما ميّيز الفن عن كل 

الن�شاطات احل�شية امللمو�شة هو كون املوؤلف 

الفني دائماً نتيجة ن�شاط فكري. اأي نتيجة 

ن�شان جلوانب معينة من الواقع. وعي الإ

اإن الفن ينتم������ي اإىل زمرة الظواهر التي 

نوحده������ا حتت مفهوم الوع������ي الجتماعي. 

أ�شكال الوعي الجتماعي،  والفن ك�شكل من ا

مثل العلم، والدين، والأخالق، وما �ش������ابهها، 

يخ�شع يف وجوده وتطوره اإىل قوانني التاريخ 

�شا�ش������ية، والف������ن الواقعي و�ش������يلة جبارة  الأ

ملعرفة احلياة وحتويلها حتوياًل جذرياً. لذا 

فاإن الطبقات الجتماعية التقدمية تنا�شل 

دائماً يف �شبيل احلقيقة احلياتية يف الفن.

يرى املو�شيقي »اأدريان ليفركون« اأن الفن، 

وقبل كل �ش������يء، يجب اأن يخ������دم اجلماعة 

ن�ش������انية. هذه اجلماعة التي تربط بينها  الإ

أ�ش������ياء اأكرث بكثري من جمرد التعليم. جماعة  ا

لن تُقبل على الثقافة بل تعي�شها، �شوف ي�شبح 

الفن على عالقة وثيقة باجلن�ض الب�رشي.

الفن واجلماهري

آرن�ش������ت في�رش« ف������ريى اأن هناك  أم������ا »ا ا

حم������اولت جادة قامت يف ال�ش������ابق يف عدد 

من ال������دول ال�ش������رتاكية »ل�ش������يما الحتاد 

ال�شوفييتي« لتاأكيد العالقة الوثيقة بني الفن 

واجلماهري، ويرى اأن املجتمع الرجوازي يف 

أنه  خرية، ينظر اإىل الف������ن على ا مراحل������ه الأ

أنه غري  نوع م������ن الهواية وازجاء الف������راغ، وا

�ش������خا�ض امل�شتغلني باأمور  جدير باهتمام الأ

عمال القت�ش������ادية وال�شيا�ش������ّية.  جدية كالأ
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اأما املجتمع ال�ش������رتاكي فياأخذ  الفن ماأخذ 

اجل������د. وق������د دارت بني »في�������رش« وعدد من 

العمال ال�شبان يف »مو�شكو« مناق�شات حول 

اإنتاج ع������دد من املبدعني الرو�ض يف جمالت 

الفنان املختلفة، وقد لفت انتباهه مدى فهم 

هوؤلء العمال وذكائهم، واأن الكتب اجلديدة، 

فالم وامل�رشحيات واملوؤلفات املو�ش������يقّية،  والأ

ي�ش������تمتع بها ماليني النا�ض، بل وتثري بينهم 

نقا�ش������ات حامية، ويُ�ّش������لم اجلمي������ع بالقوة 

الجتماعية والرتبوية للكلمة وال�ش������ورة، ول 

ينظ������ر اأحده������م اإىل عمل من اأعم������ال الفن 

كحادث عابر، بل ه������م ينظرون اإليه كحدث 

آثار بعيدة املدى، اإذ اإنه ُولد  �ش������ترتتب عليه ا

من الواقع، ليوؤثر يف الواقع.

أنه لي�ش������ت وظيفة الفن  ويرى »في�������رش« ا

ب������واب املفتوحة، ب������ل اأن يفتح  اأن يدخ������ل الأ

بواب املغلقة. اإن اكت�شاف الفنان للحقائق  الأ

اجلديدة ل يتم حل�ش������ابه لوحده، بل يتم من 

أي�شاً. اإن الفنان يُنتج من اأجل  خرين ا اأجل الآ

اجلماعة.

ن�ش������ان الذي اأ�شبح  يوؤكد »في�رش« باأن الإ

اإن�ش������اناً عن طري������ق العمل، والذي ان�ش������لخ 

نه ح������ّول الطبيعي  ع������ن اململكة احليوانية لأ

اإىل �ش������ناعي، والذي اأ�ش������بح بذلك �شاحراً. 

ن�ش������ان �ش������انع الواقع الجتماعي �ش������وف  الإ

عظم. �شوف يبقى  يبقى دائماً هو ال�شاحر الأ

هو »بروميثيو�������ض« الذي يقتب�������ض النار من 

ر�ض، و�شوف يبقى دائماً هو  ال�ش������ماء اإىل الأ

أورفيو�ض« الذي ي�شحر الطبيعة مبو�شيقاه،  »ا

ن�شانية باقية!!. ولن ميوت الفن ما دامت الإ

ويبقى ال�شوؤال قائماً: ما هو الفن؟

راء كث������رية ومت�ش������عبة ومتباينة، حول  الآ

هذه امل�ش������األة، والجتهادات والتعاريف حول 

هذه املاهّية، وبالتايل حول دور الفن يف حياة 

الف������رد واملجتمع واحلياة عموم������اً. واملاهّية 

ه������ذه، حُتدد ع������ادة، وف������ق تركيب������ة املفكر 

والفيل�ش������وف والفنان، الفكرية وال�شيا�ش������ية 

والن�شاأوّية.

واحلقيقة، فاإن اإ�ش������كالية حتديد ماهّية 

الفن التي بداأت مع ظهور الفل�شفة والتاأويل 

والبح������ث الفك������ري النظري امل������دون، بقيت 

قائم������ة ومفتوحة منذ تل������ك املراحل وحتى 

اليوم، ومن النادر اأن مير يوم دون اأن يُ�شاف 

اإىل ماهّية الفن ومعناه ودوره ماهيًة ومعنًى 

ودوراً جديداً. فما هو الفن حقيقًة؟

- هل هو اإنتاج اجلمال وال�شتمتاع به؟

اإىل  م�ش������افًة  ال�ش������ناعة  ه������و  ه������ل   -

الطبيعة؟

- هل هو احلرفة ُم�شعدة وُم�شذبة؟

أ�ش������كال احلوار  - ه������ل هو �ش������كل م������ن ا

ن�شاين والتوا�شل بني الب�رش؟ الإ
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ن�ش������اين  أنواع العمل الإ - ه������ل نوع م������ن ا

الطموح املمزوج بال�شحر واخليال؟

أو نوعاً من  - هل هو �ش������يء من احلل������م ا

أنواعه؟ ا

أ�شكال مادية،  - هل هو خرة مكر�شة يف ا

جديدة، مبتكرة وموؤثرة؟

أن������واع الوع������ي  أم ت������راه نوع������اً م������ن ا - ا

الجتماعي والروؤية امل�شتقبلية ال�شاملة؟

�ش������ياء  قد يكون للفن عالقة بكل هذه الأ

�شا�ش������ية يف كونه  جمتمع������ة، ولع������ل قيمته الأ

ا�شتطاع اإثارة كل هذه الت�شاوؤلت والتاأويالت 

أنواعه واأجنا�ش������ه  حول ماهيته اأولً، وحول ا

خ������رية اإ�ش������كالية اأخ������رى،  ثاني������اً، وه������ذه الأ

تُ�ش������اف اإىل اإ�ش������كاليات علم اجلمال والفن 

والفل�شفة!!.

ألي�ض من حقنا اأن نديل  بعد كل ما تقدم، ا

بدلونا يف هذا البئر العميق املثري املر�ش������ود 

على األف �رش و�ش������حر وعذوبة ومعنى الذي 

يدعى »الفن« فنقول باأنه نوع من املمار�ش������ة 

ال�ش������عيدة للتعب، اأو هو تعب �ش������عيد، ونوع 

ن�ش������ان  أو هو الإ خا�������ض من الوعي اجلميل، ا

من الداخل؟!

أي�ش������اً، متث������اًل اأميناً حلركة  ألي�ض الفن ا ا

ن�شان، كما هو متثل اأمني لنزوعاته  تاريخ الإ

النبيلة يف الو�شول اإىل زمن يتحرك كل �شيء 

ن�شان نف�شه، يف مواجهة عميقة  فيه جلعل الإ

كرث و�ش������وحاً  ودائم������ة مع احلياة. احلياة الأ

ألي�ض  كرث اإن�شانية. ا أمناً وخ�شباً..الأ وعدلً وا

الفن عمقاً ي�������رشب يف التاريخ، وعمقاً اآخر 

تي؟! ي�رشب يف الآ

لقد �ش������بق ل� »جان كوكتو« وقال: ال�شعر 

آه لو اأعرف ملاذا؟!! �رشورة وا

نه  ونح������ن نقول هن������ا: الفن �������رشورة، لأ

أ�شباباً جديدة ودائمة للحياة وحب  يقدم لنا ا

احلياة !!

ماهية �لفنان

يف زاوي������ة يل ن�رشته������ا يف مطل������ع ع������ام 

1977 بجري������دة  »الثورة« الدم�ش������قية حول 

»النف�شامي - هذا البطل القدمي - اجلديد« 

ا�شتعر�شت فيها املالمح العري�شة ل�شخ�شية 

»جاك فا�ش������يه« الذي اأ�شبح منوذجاً للبطل 

اجلديد، ونبياً للدادائية، واأحد اأهم املوؤثرين 

آندريه بريتون« رائد ال�ش������وريالية الذي  يف »ا

وجد يف اأمنوذج »فا�ش������يه« ونهايته الفاجعة 

اأحد اأهم مبادئ الهدم يف ال�شوريالية.

وقد خل�ض » وال�ض فاويل« �شاحب كتاب 

»ع�رش ال�شوريالية« �شخ�شية »فا�شيه« قائاًل 

ن�شان غري املن�شجم،  »البطل اجلديد اإذاً هو الإ

فعال  أو مق������رتف الأ هو اجل������واب اأو احلامل، ا

الالمنطقي������ة. اإن������ه ميثل ما يدع������وه علماء 
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النف�ض باملزاج الف�ش������امي«،مثل هذا البطل 

الق������دمي -  اجلديد، مثل هذه ال�شخ�ش������ية، 

رمب������ا كان لها ما ي������رر وجودها يف مناخات 

وزمن التحولت الكرى، اأما اأن ي�شتمر ظهور 

هذا البطل، فهذا ما ل ميكن تريره، ل�شيما 

يف املجتمعات النامية التي ي�شكل ظهور مثل 

هذه النماذج فيها و�ش������عاً ي�شرتعي النتباه، 

وي�شتدعي اخلوف!!.

اإذا كانت �شخ�شية »جاك فا�شيه« ونهايته 

أ الهدم الرئي�ش������ي يف  املفجعة، تو�ش������ح مبدا

ال�ش������وريالية، فاإن ظهور اأمثاله يف احليوات 

الثقافية للمجتمع������ات النامية و »جمتمعاتنا 

أ الهدم الرئي�شي  العربية منها«، تو�ش������ح مبدا

يف ه������ذه احليوات، ومن ثم م�ش������در اخلطر 

احلقيقي على م�شتقبلها املتمثل يف مزيد من 

التنامي املبدع لقيمها الفاعلة، وتطابق هذه 

القيم وانعكا�شاتها يف الواقع �شلوكاً وموقفاً.

اإذاً من هو الفنان احلقيقي؟

اأي دور يج������ب اأن يلعب������ه يف جمتمع������ه 

وكيف؟

ما هي م�شادر معرفته، ومن اأي الينابيع 

تنحدر وتتجمع عاطفته؟

أخ������رياً.. كيف يحافظ عل������ى فنه حياً  وا

متوقداً فاعاًل وموؤثراً، يُغني احلياة؟!

جاب������ة عليه يف  ه������ذا م������ا �ش������نحاول الإ

حما�رشة اليوم.

من هو الفنان؟ 

هل الفنان �شخ�ض عادي كبقية النا�ض؟

اأم هو متميز عنهم ب�شفات وموا�شفات 

خا�شة؟

هل له حياته اخلا�شة، و�شلوكه اخلا�ض، 

واأجواوؤه اخلا�شة؟

اأم هو عادي كبقية خلق اهلل؟

الفيل�ش������وف »يونغ« يرى اأن للفنان »حياة 

�شوية كغريه من عامة النا�ض« لكنه ي�شتدرك 

في�شيف موؤكداً باأن »ال�شخ�ض املبدع لبد اأن 

يحمل يف اأعماق نف�ش������ه ثنائية حادة تعرعن 

تناق�������ض الق������درات الكامنة في������ه. فهو من 

ناحية، موجود ب�رشي ميلك حياة �شخ�ش������ية، 

ولكنه من ناحية اأخ������رى، عملية اإبداعية ل 

�شخ�شية«

يدعم الدكتور زكري������ا ابراهيم يف كتابه 

أنه  »م�شكلة الفن« هذا الراأي قائاًل: »ل �شك ا

م������ا دام الفنان، يف ناحية منه، ل يعدو كونه 

موجوداً ب�رشياً، فاإنه قد يكون �ش������وياً، عادياً، 

أو مري�ش������اً �ش������اذاً، وبالتايل فاإن يف و�ش������عنا  ا

عن طريق فح�ض بنيته النف�ش������ية اأن نهتدي 

اإىل مقومات �شخ�ش������يته، ولكننا ل ن�شتطيع 

اأن نفهمه بو�ش������فه فنان������اً ميلك مقدرة فنية 

أو  خا�ش������ة، اإل بالنظر اإىل حت�ش������يله الفني ا

بداعي« اإنتاجه الإ
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وي������رى الدكتور اإبراهيم اأن الفن يف نظر 

»يونغ« اإمن������ا هو نوع من احلاف������ز الفطري 

الذي يتملك املوج������ود الب�رشي، فيجعل منه 

أو و�ش������يلة يف خدمت������ه. ومعنى  أداة ا جم������رد ا

هذا اأن الفنان لي�ض بال�ش������خ�ض احلر الذي 

يتج������ه باإراداته نحو حتقي������ق بع�ض الغايات 

هداف ال�شخ�شية، واإمنا هو يدع الفن  أو الأ ا

يحقق اأغرا�شه من خالله.

وهكذا فق������د وجد العلماء والفال�ش������فة 

»خا�ش������ة جماعة علم النف�������ض التحليلي« يف 

�ش������خ�ض الفنان، مادة خ�ش������بة لدرا�ش������تهم، 

اإذ لحظ������وا اأن حياته مليئة ب�ش������تى �رشوب 

ال�������رشاع النف�ش������ي التي نتجت ع������ن ازدواج 

�شخ�شيته.

والفنان يف نظر»يونغ« لي�ض خملوقاً عادياً 

يبدع اأعماله الفنية عن ق�شد وتفكري وروؤية، 

أداة يف يد قوة  عليا ل �شعورية  بل هو جمرد ا

هي الال�شعور اجلمعي.

وي�شيف باأنه على الرغم من اأن »الفنانني 

ل ينفردون بني �ش������ائر النا�������ض بهذه القدرة 

اخلا�ش������ة على اإدراك حمتويات الال�ش������عور 

زمات  نه ق������د يحدث اإب������ان الأ اجلمع������ي، لأ

الجتماعية عندما ينهار الرمز الذي يقد�شه 

املجتمع، اأن تظهر بع�ض مكنونات الال�شعور 

فراد، اإل اأن من �ش������اأن  اجلمعي يف اأحالم الأ

الفنان ب�شفة عامة، وال�شاعر ب�شفة خا�شة، 

اأن ي�ش������هد مكنونات الال�ش������عور يف اليقظة، 

عل������ى حني يراه غريه يف املن������ام، وتبعاً لذلك 

فاإن عمل الفنان ل بد من اأن ي�ش������بع احلاجة 

الروحي������ة  للمجتمع ال������ذي يعي�ض يف كنفه. 

أنه ل بد من اأن ي�شطلع مبهمة اإعادة  مبعنى ا

التوازن النف�ش������ي اإىل احلقبة التاريخية التي 

ينت�شب اإليها.

�لفنان و�ملتعة

»اأوغ�ش������ت  املعروف  الفرن�ش������ي  للّنحات 

رودان« راأي خا�������ض بالفنان، فه������و يرى اأن 

كلمة »فنان« مبعناها الوا�ش������ع اإمنا تعني كل 

اإمرٍء يجد لذة كرى فيما يعمل »رجل يع�شق 

مهتنه، وهو يرى اأن اأق�شى مكافاأة يظفر بها 

هي اغتباطه بتحقيق عمل جيد، ولن يظفر 

الَعامل بال�شعادة احلقة اإل حينما يتهياأ للنا�ض 

اأجمعني، اأن يكت�شبوا روح الفنان«

وي�ش������يف: »اإن الفن اأي�شاً در�ض رائع يف 

أما الفيل�شوف »لفل« فريى اأن  خال�ض«. ا الإ

طالق، بل هو الذي  الفن لي�ض م�شكلة على الإ

يجعل كل مو�شوع يكف عن اأن يكون م�شكلة 

بالن�شبة لنا«

أثناء وبعد ممار�شته  من املوؤكد اأن الفنان ا

للفن، ي�ش������عر مبتعة عارمة ل ت�شاهيها متعة 

طالق، غري اأن هذه املتعة �شتت�شاعف  على الإ
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اإذا م������ا كان للنا�������ض واملجتمع �ش������ْي من هذا 

أو ا�ش������تطاع هذا الفن اأن ينقل للنا�ض  الفن، ا

بع�شاً من املتع التي ح�شل عليها الفنان اإبان 

وخالل وبعد حتقيق هذا الفن.

�لفنان وموقعه �لجتماعي

ل �شك اأن الفنان، وعر الع�شور املختلفة، 

كانت له حظوة خا�شة لدى جمتمعه و�شعبه، 

فقد قّدره املجتمع، واحرتمه ال�ش������عب وتبناه 

أو امل�ش������وؤول اأو احلاكم، وقدموا له  الزعي������م ا

مكان������ات والدع������م والرعاي������ة، ليبدع  كل الإ

وينت������ج الفن الذي كان ول يزال اأعم مظاهر 

أنواع الكنوز التي حتر�ض  احل�ش������ارة واأغنى ا

عليها الأمم وتعتز بامتالكها ال�شعوب.

لذلك فقد كان للفن������ان موقع متميز يف 

جمتمعه، ل �شيما املجتمع املتطور الذي يرى 

اأن الفن������ان امتياز ل يتك������رر، وظاهرة قلما 

أو تتك������رر بنف�ض اخلا�ش������ية واملالمح،  تعاد ا

أو الدول  له������ذا نرى بع�ض ه������ذه املجتمعات ا

املتط������ورة، متن������ح بع�ض فنانيه������ا املبدعني، 

امتيازات عديدة ل يح�شل عليها اأي م�شوؤول 

مهما عال �ش������اأنه، وتعددت مهامه ال�شيا�شية 

دارية. أو الإ ا

�لروؤية �ل�سرت�كية للفنان

ي������رى علماء اجلمال املارك�ش������ي اللينيني 

اأن عاطفي������ة الفنان مرتبط������ة ارتباطاً وثيقاً 

بقدرت������ه اخلارق������ة عل������ى املالحظ������ة، ومن 

اخلط������اأ اأن نفكر اأن الفن������ان عاطفي - من 

اأعماق روحه - كم������ا يقولون، واأن تهيجه ل 

يحت������اج اإىل تغذية باملالحظة الدائمة للواقع 

احلقيقي، اإن عاطفي������ة الفنان وقدرته على 

اخليال واحلد�ض ل تلتهب يف �ش������علة م�شيئة 

ما مل توؤججها �شعلة احلياة.

أو كم������ا ق������ال »غوت������ه«: »العتماد على  ا

أما  م������ا عانيته هو كل �ش������يء بالن�ش������بة يل« ا

�ش������بع فلي�ض عملي. لقد  المت�شا�ض من الإ

كنت اأعتر اأن الواقع دائماً اأكرث عبقرية من 

عبقريتي«!!.

أم������ا »هيغ������ل« فيوؤكد اأن »خي������ال الفنان  ا

بداع������ي هو خي������ال اإن�ش������ان عظيم العقل  الإ

والقلب«!!.

ويكفي اأن نق������ارن - على حد تعبري علم 

اجلمال املارك�شي اللينيني - اخليال اجلبار 

لفنانني مثل »غوته،وغويا، و�شالتيكوف« مع 

املهارة املف������رزة لل�رشياليني املعا�رشين اأمثال 

أنف�شهم كي  »�شلفادور دايل« الذين يجهدون ا

يعت�رشوا من خيالهم ال�ش������حل اأكرث ال�شور 

�شذوذاً وخواًء«

بداعي  ويرى ال�ش������رتاكيون اأن اخليال الإ

للفنان الواقعي يعتمد على املعرفة ال�شادقة 



ماهية �لفن و�لفنان

10� �لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

للواقع خ������الل عملية مالحظته ودرا�ش������ته، 

أ�شا�ش������ه. ولكن الواقعية  والعامل الواقعي هو ا

بجوهره������ا تعادي - التجريبي������ة الزاحفة - 

التي متار�ش������ها الطبيعة والو�شعية اخلر�شاء 

الالجمنحة التي ترك�������ض لهثة وراء احلياة 

م�شاك باجتاهها  املتطورة دون اأن ت�شتطيع الإ

القائد!!.

لهام احلقيقي  وي�شيفون موؤكدين: اأن الإ

ل ينت������اب الفن������ان اإل عندما ت�ش������تويل عليه 

احلي������اة بكل غن������ى مظاهرها وب������كل عمق 

حمتواها.

»اإن الفنانني العظم������اء بغالبيتهم، كانوا 

أنا�ض ع�رشهم، لي�������ض فقط بفنهم واإمنا يف  ا

املجال الجتماعي الوا�شع، رغم اأن الظروف 

التاريخي������ة املعق������دة كان������ت اأحيان������اً حتدد 

آرائهم ال�شيا�شية الجتماعية«. تناق�شات ا

آته. بل  اإذاً فالفنان اإن�ش������ان ع�������رشه ومرا

آة الواقع واحلي������اة والع�رش يف وقت  هو م������را

واحد.

معارف �لفنان

اإن مع������ارف الفن������ان »اأي فن������ان« تتجمع 

م������ن اخلرة العملية، واملمار�ش������ة امل�ش������تمرة 

بداع، ومن املالحظة حلركة احلياة  لفعل الإ

ال�شاعدة با�شتمرار. اإن على الفنان اأن يتجذر 

يف احلياة، واأن يح������رتق بتحولتها الدائمة، 

فهذا وحده مينحه عمق الروؤيا والقدرة على 

�شافة والفعل والتاأثري على النا�ض. الإ

اإن اأي فن ل مُيهر ب�شفاه احلياة، ويتلون 

جلهم،  ب�شخونة الواقع، وينه�ض من النا�ض ولأ

هو فن حمكوم عليه بال�شقوط ودخول متحف 

ال������رودة والعبث الذي ل طائل منه ول نكهة 

له.

عل������ى الفنان لكي ي������وؤدي دوره احلقيقي 

يف املجتمع »كما يرى علم اجلمال املارك�شي 

اللينيني« اأن يتمت������ع مبلكات روحية وعملية 

خا�ش������ة، ومبعارف ومران ومه������ارة وعقيدة 

وموقف.

الفنان - كما يراه غوركي - حا�شة بالده، 

أذنها وعينها وفوؤادها. وطبقته وا

خيال �لفنان

أن������ه ل بد م������ن التاأكي������د، اأن من  عل������ى ا

أبرز  بني اأه������م مقومات �شخ�ش������ية الفنان، وا

خ�شائ�ش������ه هي القدرة اخلال�شة لديه على 

التخيل وجم������ع الروؤى وخلق اجلديد املتميز 

من الفن.

أبرز �ش������مة للفنان ه������ي ملكة املخيلة  اإن ا

املبدعة، وخلق ال�شور الفنية اجلديدة التي 

ينعك�ض فيه������ا الواقع ب�ش������ورة موؤولة. وكما 

خرين  تكون ثم������ار املخيلة املبدعة متاحة لالآ

- كما يرى علم اجلمال املارك�ش������ي اللينيني 
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- وموؤثرة يف عاملهم الروحي، يجب اأن تكون 

دة يف مادة منا�شبة اأكرث كمالً و�شموداً  جُم�َشّ

رادة  يف وجه الزمن من و�ش������ائل اإي�ش������ال الإ

جل هذا الن�شاط،  وامل�شاعر ال�شخ�ش������ية، ولأ

ل ب������د للفنان من موهب������ة. اأي من جمموعة 

قابليات مهنية خا�شة على التج�شيد العملي 

لثمار املخيلة املبدعة يف مادة منا�شبة.

و�سيلة �لتعبري لدى �لفنان

م������ن الطبيعي اأن اأي ق������درة متميزة لدى 

�شافة الفنية  الفنان على التخيل واخللق والإ

أو و�ش������يلة تعبريية  اجلديدة، حتتاج اإىل مادة ا

منا�شبة وقادرة على احت�شان معطيات هذه 

املخيلة املبدعة وتقدميها اإىل النا�ض. مبعنى 

أو مادة ينقل  اأن الفن������ان ل بد له م������ن تقنية ا

اإليها هذه ال�ش������ور املبدع������ة، ولغة يعر من 

أم  أكانت لوناً ا خاللها عن هذه ال�شور، �شواء ا

أم كلمة، اأم حجراً..اإلخ. حلناً ا

أه������م �رشوط حتقيق الن�ش������اط املبدع  اإن ا

للفن������ان، املواكب������ة احلقيقية ب������ني تخيالته 

املبدعة ومادة التعبري عن هذه التخيالت.

لذل������ك فالفنان مبدع وح������ريف ماهر يف 

�ش������ارة اإىل ناحية  اآن واحد، وهنا لبد من الإ

مهمة وخطرية، وهي اختيار الفنان ال�شحيح 

أو اللغة التعبريية املالئمة  واملنا�ش������ب للمادة ا

لطبيع������ة وروحي������ة موهبت������ه التخيلية. مثال 

ذلك، اأن يبدي ا�ش������تعداداً موؤكداً ملمار�ش������ة 

النحت، وميار�ض غريه من الفنون..وهكذا.

كيفية �لتعبري لدى �لفنان

هن������ا يح�رشنا ال�ش������وؤال الت������ايل: بعد اأن 

تتواف������ر يف الفن������ان ملكة املخيل������ة املبدعة، 

وو�ش������يلة التعبري املنا�ش������بة وال�شحيحة، باأية 

طريقة �شيُّعر، وكيف �شيُّعر عن مو�شوعاته 

واأفكاره وتخيالته؟

أ، وكيف ياأخ������ذ عن الواقع  أي������ن يبدا من ا

ومن������ه مقوم������ات عمله الفن������ي ليمزجها مع 

اإفرازات املخيلة وروؤاها؟

ثم ه������ل ثمة عالقة ب������ني الفنان وعمله، 

وكيف تتبدى هذه العالقة؟

يرى علم اجلمال املارك�ش������ي اللينيني اأن 

ثمة دور»عظيم يف ر�ش������د مقوم������ات الواقع 

املعرة ميار�شه تغلغل الفنان يف العامل الروحي 

�شيلة،  ملن ير�ش������دهم من الب�رش والنماذج الأ

والذي ي�ش������تطيع بف�ش������له التعمق يف اإدراك 

هذا العامل ويي�رش لنف�شه عناء التعبري عنه«

الفنان بطبيعة احلال، ير�شد مظاهر عامل 

الب�رش الروحي، ل يف انفعالتهم و�ش������لوكهم 

النفعايل وحركاتهم املعرة فح�ش������ب، واإمنا 

يف البوادر التاأثريية لظواهر الطبيعة وثمار 

الن�ش������اط الب�رشي. والفنان يتق�شى وينتخب 

من الواقع تلك ال�ش������مات املعّرة التي يت�شح 

فراد بع�ض  أنها مماثلة ومنطية بالن�ش������بة لأ ا
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فئ������ات وطبق������ات املجتمع، وه������و اأمر مييز 

الفنانني الواقعيني.

ويرون اأن العمل الفني هو ثمرة ا�شتيعاب 

الفنان للواقع جمالياً وتاأويله ب�شورة مبدعة، 

حيث يتج�شد اإح�شا�ض الفنان بالواقع واأفكاره 

حداث اجلارية، يف  ومزاجه وموقف������ه من الأ

بداعية - اأي العمل الفني  منت������وج العملية الإ

أي�ش������اً و�ش������يلة لتعب������ري الفنان عن  الذي هو ا

نف�ش������ه، وطريقة لت�ش������وير احلياة الواقعية، 

وهك������ذا يك������ون العمل الفني ثمرة الن�ش������اط 

الروحي العمل������ي، والتي حتمل يف جوهرها 

معلومات معينة، جرى التعبري عنها بو�شائل 

اجلن�ض الفني اإياه.

اأما »فوليري« فريى اأن العمل الفني لي�ض 

�ش������ورة مطابقة ل�شخ�شية �ش������احبه، بل هو 

اإنتاج م�شتقل يحمل طابعاً ل �شخ�شياً ي�شهد 

مبو�شوعيته.

واحلقيق������ة، يف الوقت ال������ذي يرى فيه 

»كروت�شة« اأن وظيفة العمل الفني هي التعبري 

عن �شخ�ش������ية الفنان باأكمله������ا، يرى بع�ض 

علماء اجلم������ال اأن العمل الفني لي�ض جمرد 

أو ترجمة  �ش������دور مبا�رش عن ال�شخ�ش������ية، ا

ذاتية ل�شاحبه، واإمنا هو بللورة حلياة الفنان 

ل جم������رد امتداد لها. م������ن هنا، يكون العمل 

الفني كما يكون الفنان !!.

»�شارل للو« يبني بكل و�شوح، اأن الفنان 

ل ي�ش������ع يف اإنتاجه �ش������ميم �شخ�شيته.. اأي 

ما هو عليه بالفعل، واإمنا هو ي�ش������ع فيه ما 

أو ما يريد اأن يكونه، وما  أنه كائن������ه، ا يعتقد ا

أو ما يخ�شى اأن يكونه. هو عاجز اأن يكونه، ا

هنا اأو هن������اك، ثمة جانب من احلقيقة. 

فالفن������ان ال������ذي يُّجمع معارف������ه عن طريق 

املالحظ������ة الدائم������ة للحي������اة وتطوراته������ا، 

أن ي������ُودع هذه  يف املج������الت كاف������ة، ل ب������د ا

أنه  املالحظ������ات موقف������ه الذاتي منه������ا. اأي ا

مي������زج بني الذات������ي واملو�ش������وعي يف نتاجه 

الفني، وبن�شب متفاوتة، يفر�شها مدى تاأثره 

أو تلك حوله.  أو ع������دم تاأثره، بهذه الظاهرة ا ا

وللتعبري عن ذلك، ي�شتخدم الفنان اللغة التي 

أو اعتاد عليها، وهذه  أتقنها ا متلّكها جيداً، وا

ما حتدد يف العادة، مفهوم ال�شخ�شية الفنية 

أو ذاك. لهذا الفنان ا

ر�سالة �لفنان

م������ن كل م������ا تق������دم يُ�ش������تنتج اأن للفنان 

احلقيقي ر�ش������الة اأو مهمة يج������ب اأن يوؤديها 

أو تتعدد  يف احلي������اة وللحياة مهمة قد تتلون ا

أ�ش������كالها، لكنها يف جوهره������ا تبقى واحدة  ا

جيال  كقيمة واأهمية وقدرة على التاأثري يف الأ

احلالية والالحقة.

ي������رى الدكتور زكريا اإبراهيم اأن الفنانني 
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يف احلقيقة »ه������م الباحثون عن القيم، فهم 

مكت�شفون ل يهداأون اإل حينما تطاأ اأقدامهم 

اأر�ض ميناء جديد، ولي�ض على متذوقي الفن 

أولئك ال������رواد املمتازين  �ش������وى اأن يالحظوا ا

يف جولتهم الك�ش������فية الت������ي ل تكاد تعرف 

نهاية«.

أيه -  �ش������ا�ض، اأن الفن - برا عل������ى هذا الأ

مهمة ل ميك������ن اأن تنتهي، ف������اإن يف توقفها 

اإنكاراً لذاتها!!.

من هنا فقد ق������اوم كثري من الفنانني كل 

ما اعتور نفو�ش������هم من �ش������يق اإىل الو�شول، 

فكان������وا يعمدون دائم������اً اإىل معاودة البحث، 

واإعادة النظ������ر، واثقني من اأن جمال البحث 

ل بد من اأن يظل مفتوحاً على م�رشاعيه.

ولع������ل من املفيد العودة  هنا اإىل ما قاله 

»لفل« حول املهم������ة احلقيقية للفنان والفن 

يف احلياة، حيث اأكد اأن الفن لي�ض م�ش������كلة 

طالق، بل هو الذي يجعل كل مو�شوع  على الإ

يكف عن اأن يكون م�ش������كلة بالن�ش������بة اإلينا. 

�ش������ا�ض، رمب������ا ميكننا القول، اإن  على هذا الأ

فل�ش������فة النجاح نف�شها، ل حتيا على جمهرة 

من املتناق�ش������ات الت������ي ياأخذ بع�ش������ها بيد 

خر، فتجعل م������ن التجربة الفنية  البع�ض الآ

�شورة م�شغرة من احلياة الب�رشية، مبا فيها 

من �رشاع ديالكتيكي م�ش������تمر. وهكذا تبدو 

لنا اخلرة اجلمالية تاأماًل �شلبياً هادئاً »كما 

يقول الدكتور زكري������ا اإبراهيم« لكن ل نلبث 

أنها جتربة عنيفة مثرية تنب�ض  اأن نتحقق من ا

عمال الفنية  بالفعل والن�شاط، وننظر اإىل الأ

أنه������ا مو�ش������وعات ل واقعية  ُفيخي������ل اإلينا ا

أنها تك�شف لنا  ولكننا �رشعان ما نتحقق من ا

عن الواقع ب�شورة اأعمق واأخ�شب، ونت�شاءل 

عن غاية الفن، فيبدو لنا اأن الفن فراراً من 

احلياة، ولكننا ل نلبث اأن نتبني، بكل و�شوح، 

اإنه ينطوي على م�ش������اركة يف احلياة، ب�شكل 

اأقوى واأعنف.

علم اجلمال املارك�ش������ي اللينيني يرى اأن 

الفن يعتر ك�شفاً من نوع خا�ض، عن حقيقة 

احلياة، واأن معرف������ة احلياة عن طريق الفن 

ل تو�ش������ل اإىل جتمي������ع املعارف ع������ن الواقع 

ن�شان  أي�ش������اً لدى الإ فح�ش������ب، واإمنا ت�شوغ ا

عالقة معينة مع احلياة.

ويت�شاءل: هل يتناق�ض دور الفن املعريف 

ن�شان؟ مع تاأثريه اجلمايل على الإ

طبعاً ل، فاملتعة اجلمالية ت�شمل يف ذاتها 

فرحة الكت�ش������اف واإغناء الوعي بانطباعات 

جديدة. كما اأن املعرفة بو�ش������ائل الفن ت�شمل 

ذاته������ا كعن�رش ه������ام جداً، ومعرف������ة الذات 

والفن، ت�ش������وغ وجه������ة نظر الف������رد وعامله 

خالق������ي، ولكن دوره الرتب������وي ل يتوقف  الأ



ماهية �لفن و�لفنان

10� �لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

ح�ش������ا�ض  طبعاً عند هذا احلد. اإنه يكمل الإ

ن�شان، ويُعّمق عاطفته، ويُح�ّشن  اجلمايل لالإ

ذواق الفنية والت�شورات اجلمالية.. وغري  الأ

ذلك.

همية،  اإذاً، للفنان ر�ش������الة عل������ى غاية الأ

�شواء على �شعيد الفرد وتربيته فنياً وجمالياً 

وتقدمي املع������ارف اجلديدة ل������ه عن احلياة، 

أم على �ش������عيد املجتمع الذي يُ�ش������ّكل الفرد  ا

أ�شا�شه. ا

ولكي يتكامل ال������دور الجتماعي للفنان 

ويتاأكد تاأثريه، ل بد له من ق�شية نبيلة يعمل 

من اأجلها ويدافع عنها، وبلغة فنية �شحيحة، 

آٍن معاً. وا�شحة، وموؤثرة، وجميلة يف ا

اإن للفنان عدة ر�شائل ولي�ض ر�شالة واحدة. 

فم������ن جهة علي������ه اأن ي�ش������اهم يف التحولت 

حداث الهام������ة، ومن جهة  الجتماعي������ة والأ

أ�ش������باباً دائمة  ثانية، علي������ه اأن يقدم للنا�ض ا

للحياة وحب احلياة، وذلك من خالل ك�شفه 

عن اجلوان������ب امل�رشقة واجلميلة وال�ش������هية 

منها، ه������ذه اجلوانب التي قد يغطيها تطور 

ب�ش������ار عن  أو يُعمي الأ العلم والتكنولوجيا، ا

خطورتها و�ش������دة تهديدها للحياة وم�شتقبل 

ر�ض. الأ

¥µ
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دبي يف ع�رش النه�شة  أ�ش������هم املثقفون ال�شوريون يف التجديد الفكري والأ ا

دب  أدوه، لذلك بقي الأ )القرن التا�شع ع�رش(، ولكن التاريخ اأهمل الدور الذي ا

ال�شوري داخل احلدود املحلية، ومل يتجاوزها اإل نادراً.

أ الهتمام يف �ش������ورية اأولً بالق�شة الق�شرية، وظهرت فيها اأعمال  لقد بدا

جيدة. على اأن منت�ش������ف القرن الع�رشين �ش������هد بدايات للرواية، ما لبثت اأن 

�أ�ستاذة يف كلية �لرتبية.

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي.

❁

˜

بداع الروائي املعا�رص الإ

يف �ســـــورية

❁❁

د. ملكة �د. ملكة �أبي�ضبي�ض
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وكيفي������اً منذ ال�ش������بعينيات،  تطورت كمي������اً 

أنها كونت  م�ش������تفيدة من اإبداع الق�شة.  اإل ا

لنف�شها جمرى خا�شاً بها، 

وفر�شت نف�ش������ها ب�شفتها �شكاًل م�شتقاًل 

دب املعا�رش.  هاماً يف الأ

اإن الرواية احلالية ت�ش������تمد جذورها من 

ال�شطراب الذي هزَّ املنطقة العربية اأواخر 

ال�ش������تينيات، اأعني حرب حزي������ران 1967، 

أنئ������ذ تعمقت  والجتاه������ات الت������ي ظه������رت ا

يف ال�ش������بعينيات. واجلي������ل احلا�������رش ميثل 

بداعية لذلك اجليل. المتدادات الإ

ملحة عامة

أو  مهما كان �ش������كل الرواية فهي حكاية ا

�رشدية. وهي تعر�������ض علينا الهتمام بحياة 

أ�شخا�ض. ومن املعروف اأن  �ش������خ�ض اأو عدة ا

ن�ش������ان لديه ا�شتعداد فطري لت�شور نظام  الإ

حداث وحياة النا�ض. وهكذا يجري  خيايل لالأ

تف�شري كتابة الروايات والرغبة يف قراءتها.

غلب  اد الرواية ال�شورية هم على الأ اإن روَّ

رجال احتكوا بالعامل الغربي، واأحد مو�شوعات 

رواياته������م هو املواجهة مع الغرب. فقد كتب 

�شكيب اجلابري 1937 و1939 روايتني هما: 

»نهم« و»قدر يلهو«. وهما ت�شتمدان وحيهما 

وروبي������ة. وجتري  مبا�رشة م������ن جتربت������ه الأ

أملانيا و�شورية. اأحداثهما يف ا

عل������ى اأن هناك منوذج������اً روائياً، اأو على 

قل اجتاهات متواترة راحت توؤكد نف�ش������ها  الأ

ول من الق������رن الع�رشين.  من������ذ الن�ش������ف الأ

وي�ش������ار اإليها يف النقد العربي احلايل حتت 

ا�شم الرواية )التقليدية(.

يف هذه الرواية التقليدية، ينطلق الكاتب 

من واقع العامل احلي ليبني الق�شة اخليالية، 

يف عالق������ة توافق بني الع������امل الواقعي وذلك 

ال������ذي يج������ري اإخراجه يف الرواي������ة. وهذه 

الرواية تتخذ اإطاره������ا يف اأماكن قريبة من 

تل������ك التي ن�ش������ادفها يف احلياة، وتعطي يف 

الغالب مراجع واقعية كما حتدد الفرتة التي 

تدور فيها بدق������ة، وتن�رش املعامل الزمنية على 

طول الق�شة لتحدد التتابع الزمني.

أم������ا البنية ال�رشدية له������ذه الرواية فهي  ا

تتك������ون من حبكة تنمو انطالقاً من الو�ش������ع 

ويل وتتج������ه نحو عقدة الن�ش������اط قبل اأن  الأ

ت�ش������قط يف احلل النهائي. وقد تاأثرت هذه 

الرواي������ة التقليدية بالواقعية والرومان�ش������ية 

الغربيتني.

و�شمن هذا املفهوم التقليدي، ميكننا اأن 

نعرنِّف الرواية باأنها »حيز يجري فيه اإخراج 

�شخا�ض  الواقع، وتدور فيه اأحداث ت�شل الأ

باأماك������ن وفرتات زمنية بح�ش������ب خط ناظم 

مرتب منطقياً«.
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دب  هذا املفهوم التقليدي هيمن على الأ

أنه  ال�شوري حتى �شنوات ال�ش������تينيات. على ا

تعر�ض للنقد منذ ذلك التاريخ.

�لدر��سة

أ الدرا�ش������ة احلالي������ة يف هذه الفرتة  تبدا

الزمني������ة الواقعة ب������ني مرحلت������ني: املرحلة 

التقليدي������ة، ومرحلة التجدي������د؛ وتنطلق من 

النم������وذج التقليدي لت�ش������ف التغريات التي 

طراأت عليه منذ ذلك التاريخ.

وهي تتكون من ثالثة اأق�شام:

ول، ي�ش������ف ال�شطراب الذي  الق�شم الأ

�ش������لوب الذي  اأحدثت������ه هزمي������ة 1967، والأ

������اب الهزة التي عانوا منها يف  عك�ض به الكتَّ

كتاباتهم؛

والق�شم الثاين، ي�شف تطور الجتاهات 

ول، خالل فرتة  التي انطلقت يف الق�ش������م الأ

الثمانينيات؛

الوقائع  ي�ش������تخل�ض  الثال������ث،  والق�ش������م 

ول  أ�ش������ري اإليها يف الق�شمني الأ املميزة التي ا

نتاج الروائي  والثاين، ويربط هذه الوقائع بالإ

خرية. لل�شنوات الأ

أ�شا�ض  وقد اختريت الروايات للدرا�شة على ا

�ش������كاليات الكرى التي اأثرت يف  التمثيل لالإ

عمال  تطور فن الرواية يف �ش������ورية. وهذه الأ

املجّددة تت�ش������من قدراً من التباين. فنموذج 

)امل�شافة( ليو�شف ال�شائغ، و)اخللعاء( خلليل 

النعيمي متط������رف، بينما منوذج )الثلج ياأتي 

م������ن النافذة( حلنا مينه قري������ب من الكتابة 

أنه تعبري اأمني عن الواقع، مع  التقليدية، اأي ا

اإدخال بع�ض التجديد يف ال�رشد.

اأما حتليل الروايات املختارة، فالدرا�شة 

حداث  متيز فيه بني الق�ش������ة )حمتواها، والأ

التي تنطوي عليها( وال�رشد )هو العمل املوؤ�ش�ض 

الذي يعطي الق�شة �شكلها ووجودها(.

كما يتناول عدداً من العنا�رش الرئي�ش������ة 

أو املر�َشل  وهي: العنوان، والراوي، وامل�شتقبل ا

اإليه، وتقني������ات ال�رشد واإيقاع������ه، والزمان، 

�ش������خا�ض، واللغة،  أو الأ واملكان، وال�ش������خ�ض ا

والتنا�ض، اإلخ.

حل���رب  �حلا�س���م  ث���ر  �لأ ول:  �لأ �لق�س���م 

حزير�ن 1967

أبعادها اإل  مل تاأخ������ذ الرواي������ة ال�ش������ورية ا

يف �شنوات ال�ش������تينيات من القرن الع�رشين، 

ول  بالرغم من اأن بداياتها تعود للن�ش������ف الأ

منه.

أ الكّت������اب تن������اول  يف ه������ذه الف������رتة ب������دا

مو�ش������وعات جدي������دة، كالن�ش������ال القومي، 

أة، وجتارب  والوح������دة العربية، وحترر امل������را

التط������ور الجتماع������ي وال�ش������عور بالغرتاب 

الذي ي�ش������كن اجلي������ل اجلديد. كما اأ�ش������بح 
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بن������اء الرواي������ات اأكرث تعقيداً، واأ�ش������بحت 

ال�شخ�ش������يات حت�ش������ل على حتليل نف�شي 

معمق.

ويع������ود ذلك التطور اإىل تغري الو�ش������ع 

ال�شيا�شي والجتماعي والثقايف يف �شورية 

من������ذ ال�ش������تقالل ع������ام 1946، وات�ش������اع 

جنليزي������ة  الرتجم������ة م������ن الفرن�ش������ية والإ

والرو�ش������ية اإىل العربية مما �شجع الكتابة 

يف جمال الق�شة ثم الرواية.

وبح�ش������ب راأي ح�شام اخلطيب، برزت 

يف تل������ك الفرتة خم�ش������ة اجتاهات متميزة 

والكال�ش������يكية  التعليمي،  وهي: الجت������اه 

اجلدي������دة، والواقعي������ة )وفيه������ا الواقعية 

ال�ش������رتاكية(، واحلداثة، واملزج بني عدة 

من ه������ذه الجتاهات. عل������ى اأن الواقعية 

املرتكزة على اللتزام ال�شيا�ش������ي والوطني 

بقيت الجتاه املهيمن على الكتابة.

فكار الوجودية  اأ�ش������ف اإىل ذلك اأن الأ

ن�شان  لكامو و�شارتر التي طرحت م�شكلة الإ

لقت �شدًى وا�شعاً لدى الكّتاب والقراء على 

ال�شواء.

آنئ������ذ يتلخ�������ض يف  ا فال�ش������ياق القائ������م 

اإىل فئت������ني كبريتني:  جمتمع������ات منق�ش������مة 

خرى حمرومة  اإحداهما غنية مت�ش������لطة، والأ

من جميع مقومات احلياة الكرمية.

لذلك �ش������عر الكّتاب اأن عليهم م�شوؤولية 

ف�ش������ح هذا الو�ش������ع، متجاوزي������ن جتربتهم 

الفردية ليتحدثوا ع������ن التجربة اجلماعية، 

ويعي������دوا اإىل الفرد كرامته عن طريق تقدمي 

ن�شان. البديل مل�شتقبل الإ

بعد نكب������ة حزي������ران اختلف������ت مواقف 

الكّتاب. فمنهم من �ش������مت طوياًل ثم انفجر 

نظمة القائمة، يف تنديد لذع بالأ
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أنف�ش������هم  عل������ى اأن اآخرين راحوا يلومون ا

وميار�ش������ون النقد الذات������ي يف كتابات راحوا 

أداه املثقفون يف  ينددون فيها بال������دور الذي ا

املاأ�شاة؛ 

أي�ش������اً، بحثوا يف التاريخ  وهناك اآخرون ا

املا�ش������ي للعرب عن مناذج بطولية تتج�ش������د 

أو ال�شوري بغية  فيها عظمة ال�شعب العربي ا

حباط واخليبة )مثال رواية الفهد  جتاوز الإ

حليدر حيدر(.

هناك طريق اأخري �ش������لكه بع�ض الكّتاب، 

أ�ش������باب الهزمية:  وهو يتمثل يف البحث عن ا

اأو  رجعي������ة  الع�ش������كرية،  الكفاي������ة  �ش������عف 

مت�ش������ك بالنظ������ام الق������دمي يف جمتمع مقيد 

مبحرمات������ه، منط������و عل������ى تقاليده، ف�ش������اد 

الطبقات احلاكمة- اإلخ. ولكن هناك رابطاً 

يوح������د بني هذه املواق������ف املختلفة: فمعظم 

الكّتاب ي�ش������عرون اأن ح������رب حزيران 1967 

لي�ش������ت هزمية ع�ش������كرية فح�ش������ب، ولكنها 

هزمية ح�ش������ارية تتجاذبها النماذج القدمية 

والتاأثريات ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية 

امل�شتوردة من الغرب.

دب نف�شه يف فرتة تاريخية  هكذا يجد الأ

ح�شا�ش������ة تزيد احلاجة اإىل الكتابة وجتديد 

الكتاب������ة. من هن������ا فاإن ال�ش������نوات التي تلت 

احلرب كانت خ�ش������بة من الناحيتني الكمية 

والكيفي������ة، بالرغم من فرتة ال�ش������مت التي 

لحظناها عند البع�ض. 

ففيما يخ�ض املجال ال�شوري يعّدد ح�شام 

اخلطيب و�شمر روحي الفي�شل 31 رواية يف 

بداية ال�شتينيات مقابل 53 رواية يف فرتة ما 

بعد احلرب 1973-1968.

وهن������اك مالحظة هام������ة/ وهي تداخل 

أو الكتاب������ات النرثية يف  دبي������ة ا جنا�������ض الأ الأ

أنه ل توجد حدود كتيمة  تلك الفرتة. ذل������ك ا

دب  ب������ني الق�ش������ة والرواي������ة يف تاري������خ الأ

العربي احلديث. والعديد من الكّتاب ميار�ض 

خر.  حدهما على الآ اجلن�شني دون تف�شل لأ

أ بالق�شة  وبع�ش������هم- مثل غادة ال�شمان- بدا

قبل اأن ينطلق يف كتابة الرواية.

على اأن هذه احلركة لي�شت جديدة كلياً: 

دب احلديث ن�شاأ عن طريق التالقي بني  فالأ

�ش������كال الغربية التي  جنا�������ض، وتقاطع الأ الأ

جنبية  عمال الأ أو تكييف الأ نقلتها الرتجمة، ا

أو  �شاليب الكتابة الكال�شيكية مثل املقامة، ا لأ

الرحلة.

ديب  ويف �ش������نوات ال�ش������تينيات، حاول الأ

امل�رشي توفيق احلكي������م اإحداث تقارب بني 

الكتابة امل�رشحية والرواية.

وهك������ذا اأفاد الكّت������اب العرب من حداثة 

جنا�ض يف احل�ش������ول عل������ى حرية  ه������ذه الأ
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ا�شتك�شاف طرق جديدة، دون التقيد بحدود 

اأجنا�ض مغلقة.

وقد ازدادت هذه الظاهرة قوة بعد 1967 

�ش������كال  دب مل يجد الأ لل�ش������عور العام باأن الأ

املالئمة للتعبري عن الواقع احلي.

مر يف ت�ش������نيف  من هنا جاء اختالط الأ

عمال التي لقيت ت�شنيفات خمتلفة  بع�ض الأ

بح�شب النقاد.

أردنا اأن نر�ش������م هيكل الرواية بعد  واإذا ا

1967 يف خطوطها العري�شة، اأمكننا القول 

اإنها تعر عن ال�ش������طراب وال�ش������ياع الذي 

ي�ش������عر به اجلميع يف تركيب �شائع املعامل يف 

الغالب، ف�ش������فا�ض عن ق�شد، غام�ض حتى 

بهام. والظلم ال������ذي يعاين منه النا�ض يف  الإ

احلياة اليومية يرتجم يف كتابات تبدو جمردة 

مكنة  زمنة والأ من اأي خيط يربط بينها. فالأ

�شخا�ض يهجمون يف الفو�شى،  تتداخل، والأ

يالحقهم الياأ�ض والدمار..

أي�شاً، وتقرتب من  كما اأن اللغة تتب�ش������ط ا

احلديث ال������دراج، اليومي.. حتى اإنها تتبنى 

أ�ش������لوباً عامياً مبتذلً.. وكاأن الكّتاب  اأحياناً ا

أنف�ش������هم يف تناق�ض مع  يريدون اأن ي�ش������عوا ا

اململوءة  ال�شيا�ش������ية احلما�ش������ية  اخلطابات 

وهام، التي تبنيَّ ف�شلها وفقدت حظوتها؛  بالأ

ه������ذا اإ�ش������افة اإىل حماولته������م القرتاب من 

أبعد حد ممكن. الواقع اإىل ا

 عل������ى اأن الواقعي������ة جت������اوزت املفه������وم 

ال�شيق الذي كان �ش������ائداً حتى تلك الفرتة، 

والذي يتمثل يف تقدمي م�ش������اهد من احلياة 

اليومي������ة مبنتهى الدقة واحلي������اد. فقد راح 

ن�شان وعقله  الكّتاب ي�شتق�ش������ون وجدان الإ

بلغة مالئمة لهذه املهمة اجلديدة؛ ومل يعودوا 

ن�شان من اخلارج،  يكتفون بو�ش������ف حياة الإ

أ�ش������بحوا يعملون على اإعطاء �شورة عن  بل ا

وىل. الباطن بالدرجة الأ

أم������ا املوؤلفات الت������ي اختارته������ا الباحثة  ا

للدرا�شة يف هذه الفرتة فهي: 

قارب الزمن الثقيل، لعبد النبي حجازي 

1970؛

�������رشخ يف تاري������خ طويل، له������اين الراهب 

1970؛

أت������ي م������ن النافذة، حلن������ا مينه  الثل������ج يا

1969؛

امل�شافة؛ ليو�شف ال�شائغ 1970.

هذه الروايات اأطلقت عليها الباحثة ا�شم 

)روايات الهزمية(.

�لق�سم �لثاين: بعد 1967

دبي يف العقدين التاليني  نتاج الأ ي�شري الإ
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ل�������1967 يف الجتاه������ات التي ب������داأت بعد 

احلرب مبا�رشة.

وت�ش������نف الباحث������ة الرواي������ات املختارة 

للتحليل والدرا�ش������ة يف هذه الفرتة يف ثالث 

جمموعات:

1- جمموع������ة كتابة الزمن، وهي ت�ش������م 

روايتني:

- الزمن املوح�ض حليدر حيدر، 1973؛

أل������ف ليلة وليلت������ان له������اين الراهب،  - ا

1977؛

ويف ه������ذه املجموعة ت�ش������تمر الرواية يف 

ا�ش������تلهام التاري������خ والعمل عل������ى بناء طرق 

جديدة للتعبري عن الزمن احلا�رش.

2- جمموع������ة كتابة الذات، وهي ت�ش������م 

ثالث روايات:

- بريوت 76 لغادة ال�شمان، 1975؛

- ملك������وت الب�ش������طاء خل������ريي الذهبي، 

1976؛

- اخللعاء خلليل النعيمي، 1980.

ينطل������ق هذا الجت������اه م������ن اإرادة تعميق 

أ�ش������كال التعب������ري ع������ن الذات،  التاأم������ل يف ا

داب العاملية تدعى  وتدعمها جت������ارب يف الآ

أو الوعي. عل������ى اأن له دافعاً  تيار ال�ش������عور ا

اآخر هو الرغبة يف جت������اوز واقعية املظاهر 

ن�ش������ان منظوراً اإليه ب�شفته  والرتكيز على الإ

اأكرث منه منوذج������اً. وترتبط بهذا  �شخ�ش������اً 

أ�ش������اليب معينة يف  حيان ا التيار يف معظم الأ

التعبري مثل اخلطاب ب�شمري املتكلم، وتعدد 

أ�ش������وات ال�رشد، والتمركز الداخلي.. وهذا  ا

دب  التط������ور يق������ود اإىل اإعادة النظ������ر يف الأ

الواقعي وظهور الواقعية اجلديدة.

�ش������طورة،  جمموع������ة العودة اإىل الأ  -3

وت�شم هذه املجموعة روايتني:

ع�ش������اب البحر حليدر حيدر،  - وليمة لأ

1984؛

- التالل لهاين الراهب، 1988.

و�شاع العربية على حالها،  مع ا�شتمرار الأ

بل وتراجعها يف جمالت عديدة، ارت�شم تيار 

جديد، اإىل جان������ب الواقعية اجلديدة، وتيار 

�شطوري  أو الوعي، وهو »التيار الأ ال�ش������عور ا

املعا�رش« الذي يقول عن������ه الروائي امل�رشي 

�ش������د تعقيداً  اإدوار اخل������راط: »اإنه التيار الأ

جن������ازات. وهو  ك������رث غن������ى بالوعود والإ والأ

�شطورة، اإىل اخليال،  التيار الذي يلجاأ اإىل الأ

اإىل احلكايات ال�شعبية، مع ا�شتدعاء الثيمات 

أ�شخا�ض احلياة اليومية يف اإطار  وامل�شاهد وا

أو تاريخي«. اإما معا�رش ا

ويالح������ظ هذا الروائي هن������ا اأن الكّتاب 

يتحولون اإىل الرتاث الثقايف العربي لي�شتقوا 

�شطورة تقدم  أ�شكالً جديدة للتعبري. فالأ منه ا
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عدداً ل متناهياً من اإمكانيات اإعادة القراءة 

�شطورة  والكتابة ب�ش������ور خمتلفة.. وميكن لالأ

اأن تتخ������ذ معاين خمتلفة بح�ش������ب الع�ش������ور 

والثقافات واملوؤلفني..

يف الق�ش������م الثال������ث ال������ذي ت�ش������ري فيه 

اإىل الجتاهات واملو�شوعات املاثلة  الباحثة 

يف الرواية ال�ش������ورية يف ال�شنوات الالحقة، 

ت�ش������تعر�ض عدداً اآخر م������ن الروايات، وفيها 

على �شبيل املثال:

»ليل������ة املليار«، لغادة ال�ش������مان )1984(، 

الت������ي متثل نقداً عنيف������اً للتباين الجتماعي 

يف املجتمع ال�ش������وري، والف�ش������اد الأخالقي 

الناج������م عنه؛ و»الوط������ن يف العينني«، و»من 

يجروؤ على ال�شوق«، حلميدة نعنع ال�شادرتني 

داب، يف عامي )1986،  ببريوت ع������ن دار الآ

1989( عل������ى الت������وايل. وهم������ا متثالن، كما 

ت�ش������ري العناوين، تعبرياً عن ال�شعور بالغربة 

وال�ش������تالب خارج الوطن؛ و»هزائم مبكرة« 

لنبيل �ش������ليمان، من من�شورات احتاد الكّتاب 

الع������رب، )1995(، وه������ي توكيد ل�ش������تمرار 

ال�ش������عور بالهزمية بالرغم من مرور �شنوات 

عليه������ا، ب�ش������بب تالحق الهزائ������م التي مرت 

بالوطن العربي منذ ذلك التاريخ.

تركيب و�آفاق:

اأحدث������ت حرب حزيران 1967 �ش������دمة 

�رشاع  عنيفة لدى الكّتاب، ودفعت بهم اإىل الإ

دبي الذي ميار�ش������ون  يف تطوي������ر اجلن�ض الأ

كتابت������ه، وه������و الرواية، حم������ور اهتمام هذه 

الدرا�شة.

لق������د انتاب اجلمي������ع �ش������عور باأنه مهما 

�ش������باب املبا�رشة للهزمية الع�شكرية،  كانت الأ

فاإن الكارثة كانت حا�رشة يف امل�شرية العامة 

للمجتمعات العربية، قبل بدء املعركة.

اإن الفرد، عند حنا مينه، يحيا �ش������هيداً 

للم�شي يف �رشاع الطبقات وتغيري املجتمع. 

م بتقاليد  وهو عند هاين الراه������ب مكمَّ

�ش������لفية اأ�ش������اعت معناه������ا. واملجتمع عند 

يو�ش������ف ال�ش������ائغ، هو الذي يولنِّ������د عدوان 

فراد وف�ش������ادهم. اأما عبد النبي حجازي،  الأ

فهو يقدم �شورة للمثقفني الذين ي�شطربون 

لدى اإعالن احلرب، ول يقدرون على حتمل 

م�ش������وؤولياتهم جتاه الوطن، وهكذا ي�شهمون 

يف الهزمية الع�شكرية.

ومن خالل هذه ال�ش������بل اخلا�شة ترت�شم 

�ش������ورة رف�ض عميق للحا�رش الذي يعي�ش������ه 

�شعدة،  املجتمع؛ ودعوة للتغيري على خمتلف الأ

دب عامة، والرواية خا�شة. وفيها الأ

1- �لو�قعية �جلديدة:

تبقى الرواية قريبة من الجتاه الواقعي 

مهما كان ال�ش������كل الذي تتبن������اه، وذلك على 
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نقي�ض الق�شة الق�شرية التي انطبعت بعمق 

بالرمزية يف هذه الفرتة.

اإن املجددين �شديدو النتباه اإىل حميطهم، 

ولكن اإدراك الواق������ع يتغري، ويقود اإىل تطور 

دبي. فالواقع  أ�شاليب التعبري الأ �رشوري يف ا

مل يعد ميثنِّل لهم عاملاً مغلقاً، �ش������اكناً.. عاملاً 

ن�شان تكوينه عاملاً ما يزال قا�رشاً  ي�شتطيع الإ

بالتاأكي������د، ولكنه قابل للتقدم. لقد اأ�ش������بح 

الو�شع اأكرث تعقيداً، ذلك اأن هذا العامل الذي 

يتوج������ب عليهم بناوؤه ي�شتع�ش������ي على اإزميل 

أي�شاً.. ن�شان، وهو م�شتع�ضٍ على فهمهم ا الإ

اإن العرب يف نهاية هذا العقد ي�ش������عرون 

اأن العامل الذي يعي�ش������ون فيه مل يعد ملكاً لهم، 

أنهم يخ�شعون له دون اأن ي�شتطيعوا التحكم  وا

فيه. وهذا ما ي�ش������في على ق�ش������م كبري من 

أ�ش������ود، حتى  دبي لتلك الفرتة لوناً ا نتاج الأ الإ

اإنه ي�شل لدى بع�شهم اإىل الت�شاوؤم املر�شي.

والواقع اأن املفكرين العرب يتحدثون عن 

د املجتمع العربي،  املحرمات الثالثة التي جتمنِّ

وهي: اجلن�ض، وال�شيا�شة، والتقاليد.

كرث ب������روزاً يف الرواية هو اأن  والتغيري الأ

الكّتاب اأ�ش������بحوا يلحون على و�شف الكائن 

�ش������خا�ض  ن�ش������اين م������ن الداخل، وجعل الأ الإ

أنف�ش������هم خ������الل الن�ض دون  يك�ش������فون عن ا

احلاجة لوجود و�شيط. وهكذا اأ�شبح ال�شعور 

ن�ش������اين يف قلب التجربة الروائية بالن�شبة  الإ

للجميع، مما يعني ا�شتخدام تقنيات جديدة 

مثل تيار ال�ش������عور الذي ا�شتحوذ على رواية 

�ش������وات  »اخللعاء« خلليل النعيمي؛ وتعدد الأ

الذي دفع رواية »ملكوت الب�ش������طاء« خلريي 

الذهب������ي، وفيها تعاد رواية الق�ش������ة خم�ض 

أ�ش������خا�ض الرواي������ة؛ واملناجاة  م������رات بعدد ا

الداخلي������ة، التي مل ت�ش������ذ عنه������ا اأي من هذه 

الروايات حتى »الثلج ياأتي من النافذة« حلنا 

مين������ه الذي ميث������ل الواقعية ال�ش������رتاكية يف 

الرواية ال�شورية.

�لتاريخ و�ملنفى

اإن الت������زام الكّت������اب بالتاري������خ العرب������ي 

احلديث يف�رش التط������ورات التي تالحظ يف 

التيمات واحلدود الزماني������ة- املكانية التي 

دب ال�شوري يف الوقت نف�شه. وهو  يتخذها الأ

ن�شان  أي�شاً �شعوراً عميقاً باملنفى. فالإ يولنِّد ا

العربي ل ي�شعر بالرتياح يف العامل الذي يعي�ض 

فيه، حتى اإنه يعاين من �ش������عور بال�ش������تالب 

يعر عن نف�ش������ه يف الروايات مبنفى داخلي 

ومكاين.

اإن املنف������ى الداخل������ي مبعنى ا�ش������تحالة 

أو �شعور املرء بانقطاعه  التعبري عن النف�ض، ا

أي�ش������اً يف  عن حميطه، وعن تاريخه، يرتجم ا

�شخا�ض من مكان  م�شاحة الرواية بانتقال الأ
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أو بعدم توافر مكان ي�ش������تطيعون  آخ������ر، ا اإىل ا

ال�شتقرار فيه نهائياً. وقد عاب نقاد ال�شنوات 

أنهم ل يقدمون  التي تلت 1967على الكّتاب ا

عل������ى م�������رشح رواياتهم اإل م�ش������اهد هيمان 

�ش������خا�ض الذي������ن تالحقهم  يف املدين������ة. والأ

أو يقتلهم ال�شجر، مي�شون معظم  ال�رشطة، ا

أو  وقتهم يف ذرع الطرقات، بحثاً عن ملجاأ، ا

تعزية تن�شيهم وحدتهم. وهذا الو�شع مل يتغري 

مع الزمن.

أت������ي ثيمة الغرتاب،  وم������ع ثيمة املنفى تا

وا�ش������تبدال مدينة عربية اأو متخيلة باملدينة 

ال�ش������ورية، هكذا مو�شع حيدر حيدر )وليمة 

ع�شاب البحر( يف ق�شنطينة، وهاين الراهب  لأ

)التالل( يف بعليتا.

�خليال:

أنه  تع������ود اأهمية اللج������وء اإىل احللم اإىل ا

الب������اب، املفتوح على الال�ش������عور الذي يوؤدي 

وظيف������ة م�ش������فاة للحقيق������ة اإنه يفت������ح باباً 

�ش������خا�ض،  على العامل ال�رشي، اأو اخليايل لالأ

ويجدد عامل الق�ش������ة باباً على العامل ال�رشي، 

�ش������خا�ض، ويجدد عامل الق�شة  اأو اخليال لالأ

�شياء والنا�ض.  باإن�ش������اء عالئق جديدة بني الأ

ن�شان،  �شا�شية لالإ وهو يرتجم الطموحات الأ

أو �ش������عوره بالذنب..اإلخ.  كما يعك�ض خماوفه ا

دخال معلومات  أي�ش������اً مقولة عملية لإ وهو ا

أ�شلوب نقل املعنى. أو لتنويع ا جديدة، ا

ففي )ملكوت الب�ش������طاء( ي������وؤدي احللم 

قامة  هذا الدور با�ش������تخدام حجة مقبولة لإ

مواجهة بني جميع املمثلني يف الق�شة، حتى 

م. ب املتوفى، وك�شف اأخطاء الأ الأ

ع�ش������اب البح������ر( ت�رشح  ويف )وليم������ة لأ

الأحالم احلالة النف�ش������ية لل�شخ�ض الرئي�ض، 

مل يف نف�شه. ون�شاله ال�شخ�شي ليبعث الأ

مل  وعند غادة ال�ش������مان، يرتج������م القلق الأ

ال������ذي تولنِّده احلياة وم�ش������كالتها يف الروح. 

وما يعر ع������ن الواقع عندها ه������و الكابو�ض 

الذي يوؤدي وظيفة نذير.

�سطورة: �لأ

�ش������طورة وظيفة م�شابهة باإن�شاء  توؤدي الأ

ن�شان وحميطه، باللعب  عالقة خا�شة بني الإ

على رمزية جمالية وبناء تخيل م�شرتك.

�شطورة يف  وميكن تف�ش������ري ا�ش������تخدام الأ

�شول. الرواية باأنها عودة اإىل الأ

وىل  فهي ت�ش������كل واحداً م������ن النماذج الأ

أنتجها الفكر الب�رشي ووجهها  للق�ش�ض التي ا

اإىل اجلماعة.

�ش������طورة ل زمن لها  وبالرغ������م من اأن الأ

فاإنه������ا تتجاوز تف�ش������ري احلا�رش باملا�ش������ي، 

نها متثل بدءاً  مل لأ وت�ش������تطيع جت�ش������يد الأ

كلَّ  بد مثل بع������ث اأوزيري�ض  متج������دداً اإىل الأ

ربيع، نتيجة التجدد ال�ش������نوي للطبيعة. وقد 
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�ش������طورة يف  ا�ش������تخدم هاين الراهب هذه الأ

رواي������ة )التالل(، رمزاً له������ذه الفكرة، ولدور 

ايزي�ض، اأخت اوزيري�������ض وزوجته، يف اإعادة 

احلياة اإليه.

أ�ش������طورة  أم������ا حيدر حي������در فهو يظهر ا ا

ول م������رة يف روايت������ه  الغ������ول )اللوياث������ان( لأ

ع�شاب البحر(، ثم ي�شتعيد القيمة  )وليمة لأ

يف روايت������ه التالية )مراي������ا النار( بعد ثماين 

�ش������طوري ميثل  �ش������نوات. وه������ذا الوج������ه الأ

وبئة التي جتتاح البلدان  ال�ش������ورة احلية لالأ

العربي������ة، وهو يج�ش������د كل ق������وى ال�رش التي 

تنهال على العرب.

ويف رواي������ة )عب������ور الب�رشو�ض( ل�ش������ليم 

بركات، يتجه كل ن�ش������اط الراوي نحو اإعادة 

أ�شطورة اأخرى موؤ�ش�شة  بناء �شفينة نوح، وهي ا

للب�رشية احلديثة. فقد ن�رش النا�ض، الف�ش������اد 

ر�ض لتتمكن  والظل������م، وزالوا من �ش������طح الأ

ب�رشية جديدة، اأكرث عدلً، من التفتح.

دبية: جنا�س �لأ تقاطع �لأ

يالح������ظ اأولً تقارب كبري ب������ني الرواية 

خرى ول �ش������يما بني  دبية الأ جنا�������ض الأ والأ

الرواية والق�ش������ة الق�ش������رية، حتى اإنه كان 

ي�شعب يف بداية هذه الفرتة التمييز بينهما 

وقد اأفادت الرواي������ة من بع�ض مميزات 

يجاز،  الق�ش������ة الق�ش������رية ول�ش������يما من: الإ

والتقاط ومي�������ض اللحظة الداخلية، وتركيز 

البن������اء على حال������ة حمددة، وتكثي������ف اللغة، 

حتى اإن بع�ض الروايات بقيت يف حدود مئة 

�شفحة.

كما يالحظ تقارب الرواية مع ال�ش������عر. 

فال�رشد يتخ������ذ فيها لغة �ش������اعرية، كما هو 

احلال مثاًل عند حيدر حيدر، وي�شم مقاطع 

من ق�شائد وحكم واأمثال من الرتاث لتاأييدها 

اأو دح�ش������ها. فاملثل القائ������ل: اإذا كان الكالم 

من ف�شة فاإن ال�شكوت من ذهب، ي�شري، كما 

يرى خليل النعيمي، اإىل عقلية طيعة تخ�شع 

للظلم وال�شتبداد، ومن ال�رشوري تغيري هذا 

املثل لي�ش������بح: ..فال�ش������كوت من حديد، اإذا 

أردنا تكوين اإن�شان عربي جديد. ا

جنا�ض  أي�شاً تقارب للرواية مع الأ ويالحظ ا

الفنية كامل�رشح وال�ش������ينما، وا�شتعارة الرواية 

�ش������اليبهما يف اإخراج الن�ش������و�ض. ويتجلى  لأ

ذلك يف رواية )امل�ش������افة( حيث تعقد حمكمة 

ملحاكمة ال�شخ�ض، ويُعر�ض الدعاء والدفاع 

على امل�رشح. كما يتجلى يف رواية )اخللعاء( 

حيث جتري الق�ش������ة يف م������كان متحرك هو 

أة من دم�ش������ق نحو  �ش������يارة تُِقلُّ رج������اًل وامرا

البحر. وخالل هذا ال�ش������ري يفرغ الرجل كل 

مر  ما يج������ول بذهنه يف كلم������ات، وينتهي الأ

بال�شخ�شني اإىل النف�شال.
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�لعودة �إىل �لق�س�س:

هناك تركيز جدي������د على النوع ال�رشدي 

ع�ش������اب  بدءاً من الثمانينيات ففي )وليمة لأ

البحر(، على �ش������بيل املث������ال، تنفتح الرواية 

على ق�ش�ض قريب من الق�ش�ض التقليدي، 

وتعيد احلياة اإىل احلبكة.

ويف )�رشاي������ا النار( لنف�ض الكاتب، حتكى 

حكاية حدثت لرجل غريب يف مدينة غريبة 

لي�شت موجودة على اخلارطة.. رجل ي�شافر 

يف قطار وي�ش������تعيد وقائع الزمن على �شكل 

دوائر يف �شهب ف�شيح..

وه������ذه الظاهرة تريد تعمي������ق احلداثة، 

دبية العربية، فتجد  وتت�ش������اءل عن الهوية الأ

ينابيعها يف الرتاث اجلماعي.

اإدوارد اخلياط: احلداثة  يقول الناق������د 

دبي  اإرث كامل من الثقافة العربية. فالفكر الأ

العربي يغت������ذي من امللحم������ي، واجلماعي، 

�ش������باح،  والأ باجلن  وامل�ش������كون  والالواقعي، 

بدءاً من الفلكلور ال�شعبي الذي ما يزال يعي�ض 

يف حكاي������ات األف ليلة وليل������ة، اإىل املقامات 

القدمية ب�ش������فتها نتاجاً فني������اً جمرداً، يهتم 

نا�شيد ال�شوفية  ب�شفاء اللغة و�شكلها، اإىل الأ

للنفري وابن عربي وغريهم.

ومن اأمثلة العودة اإىل احلكاية ب�ش������فتها 

دلبي )حكاية  ألفة الإ أ�ش������لوباً للكتابة، كتاب ا ا

ج������دي( 1990، الذي يقع يف طريق و�ش������ط 

بني الرواية وال�ش������رية الذاتية. وهو ينقل بناء 

م  أل������ف ليلة وليلة(، مع اإدخال �ش������خ�ض الأ )ا

أ�شخا�ض اأطفال يف دور  يف دور احلكواتي، وا

اجلمهور.

�للغة:

ل تتمثل م�شكلة الكاتب يف اإخ�شاع اللغة 

العربية حلاجات الكتابة الروائية، بل لتفتيح 

اإمكاناته ال�شخ�شية حتى ي�شتطيع ا�شتخدام 

اللغة بطريقة روائية.

ول يعني ذلك ق�������رش اللغة، بل التخل�ض 

�ش������اليب البالغي������ة القدمية، وتطوير  من الأ

اإمكانات جدي������دة للتعبري موجودة ب�ش������ورة 

كامنة يف �شميم اللغة العربية.

وهك������ذا تتمث������ل الق�ش������ية اإذن يف اإعادة 

اكت�ش������اف غنى اللغ������ة العربي������ة، التي بداأت 

مع النه�شة وا�ش������تمرت دون انقطاع منذئذ، 

أداة مرنة متكيفة مع  وذلك يف �ش������بيل اإيجاد ا

حاجات الكتابة الروائية.

ويفي������د الروائيون يف ه������ذا امل�رشوع من 

أ�شالفهم، ول�شيما من التطور النوعي  جهود ا

الذي حدث يف جمال الق�ش������ة الق�ش������رية يف 

اخلم�شينيات.

وهن������اك م�ش������عى ج������اد لتب�ش������يط اللغة 

امل�ش������تخدمة يف الرواي������ة ليفهمها اأكر عدد 
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ممكن من النا�ض، على اأن تكون دقيقة وعلى 

�ش������لة بالواقع املح�ش������و�ض. فاجلمل ت�شبح 

فيها ق�شرية، وت�شتخدم عنا�رش للتذكري مبا 

�شبق لتجنب الغمو�ض، دون اأن ت�شبح ثقيلة. 

أي�ش������اً )ل  وقواعد النحو يجري تب�ش������يطها ا

اإفقارها( لتقريب احلديث املكتوب من اأو�شاع 

احلي������اة اليومية. وعالم������ات التنقيط، وهي 

اأدوات حديثة م�شتعارة من الغرب، ت�شتخدم 

عطاء نف�ض واإيقاع للن�ض الروائي. لإ

وملا كان������ت الرواية ترغب يف التعبري عن 

ن�شاين، فاإن الهوة بني  الواقع وعن الوجود الإ

م�شتوى اللغة املكتوبة )التي تعد لغة رفيعة(، 

وم�ش������توى اللغة القريبة من ال�شفوية )والتي 

تع������د اأكرث عفوية( متيل اإىل الت�ش������اوؤل. كما 

اأن لغة الرواية تري������د اأن تكون ج�رشاً يوحد 

ب������ني العربية املكتوب������ة )الواحدة( واللهجات 

املختلفة. وهذا ما يوؤكده عدد من الروائيني 

ال�شوريني.

ه������ذا هو املوقف ال������ذي يدافع عنه حنا 

مينه حني يوؤكد اأن امل�شكلة ل تكمن يف اللغة 

ولكن يف ا�ش������تخدام الكاتب لها ب�شورة غري 

ا�ش������تخدام  �ش������عوره بنتائج  مالئمة. ويقوده 

العامية اإىل التاأكيد على اأن املناق�شة ل ميكن 

اأن تطال اإل احلوارات يف الرواية، واأن بقية 

اأجزاء الرواية يجب اأن ت�شتخدم الف�شحى. 

أ املتمثل يف  وينطلق الروائي يف قوله من املبدا

اأن هناك جذراً ف�شيحاً لكل مفردة يف اللغة 

العامية، وهكذا فاإن الكاتب ي�شتطيع اأن يجد 

توا�شاًل بني م�شتويي اللغة.

دبية �حلديثة: �لتيار�ت �لأ

أ�ش������كالً  اتخذ جتديد ال�ش������كل الروائي ا

عدة، ومتيز بالبحث عن معادلة بني ال�شكل 

جناز عمل فني. وامل�شمون لإ

وه������ذا البحث عن ال�ش������كل الذي يرتقي 

بداعي، جنده ب�ش������كل  باملعن������ى يف العمل الإ

وا�ش������ح –عل������ى راأي الدار�ش������ة- عند هاين 

الراهب، الذي ت�ش������هد موؤلفاته على جتديد 

م�ش������تمر داخل اإط������ار ما ي�ش������ميه )الواقعية 

اجلديدة(.

أنه من ال�شعب الكالم عن مدار�ض  على ا

دب الراهن.  أدبي������ة حم������ددة بو�ش������وح يف الأ ا

فاحلالة الراهنة تفج������رت فيها الجتاهات 

والرومان�ش������ية،  )الواقعي������ة،  التقليدي������ة 

والرمزية..اإلخ(، وا�ش������توحى كل من الكّتاب 

من جتارب خمتلفة، وكّيفوها مع مفاهيمهم 

اخلا�ش������ة عن الكتابة. وهكذا اختطوا دروباً 

�شخ�ش������ية، بعي������داً عن التعريف������ات املحددة 

حتديداً �شيقاً.

أثمر ه������ذا اجلهد، ب�ش������ورة غري  وق������د ا

مبا�������رشة يف تعديل مفه������وم احلداثة، الذي 
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تخل�������ض اأخرياً م������ن التعار�������ض العقيم بني 

�ش������الة التي ت�ش������تقي  النم������وذج الغربي، والأ

وحيها كلياً من امل�شادر القدمية، فقد اأجرى 

الكّت������اب يف الواقع تركيب������اً من جتربتهم يف 

دب العامل������ي والرتاث العرب������ي، مما دفع  الأ

الناقد اإدوار اخلياط اإىل القول: اإن احلداثة 

تقيم �ش������لة حية مع الرتاث الثقايف العربي، 

والكتابة احلالية ت�شع اأقدامها على اأر�شية 

ديب الناقد ي�شت�شف  الرتاث القدمي. وهذا الأ

دب احلديث: أربعة اجتاهات كرى داخل الأ ا

أو ال�شعور الداخلي، والكتابة  تيار الوعي ا

�ش������طوري  املتجه������ة اإىل اخل������ارج، والتيار الأ

املعا�رش، والواقعية اجلديدة.

على اأن الجتاه الثاين املتمثل يف الو�شف 

�شياء والكائنات ب�شورة خارجية،  الدقيق لالأ

حيادية، مو�شوعية، ل ي�شكل اجتاهاً اتبعته 

الرواي������ة ال�ش������ورية. وهو تي������ار يتعار�ض مع 

أثناء  تيار ال�ش������عور الداخلي الذي �شادفناه ا

الدرا�شة.

وم������ن ال�ش������عب اإعطاء كل كاتب �ش������فة 

حمددة، فمعظمهم ي�شرتك يف اأكرث من تيار.

وميكن اأن يقال يف النهاية اإن ال�ش������نوات 

التي تلت حرب حزيران 1967 مبا�رشة �شكلت 

حقبة خ�ش������بة بالتغريات يف جمالت الفكر 

أ�ش������كال  كله������ا، كما ظهر نقد جذري جلميع ا

احلي������اة يف الع������امل العربي، اأح������دث تاأثريات 

دبي، ومنه الرواية. نتاج الأ عميقة يف الإ

أنف�ش������هم  وقد عّر عدد من الكتاب عن ا

يف هذه الفرتة بنجاح، ودفعوا النتاج الروائي 

يف العقود التالي������ة بطابع مفهومهم اجلديد 

للرواية، دون اأن ي�ش������كل ه������ذا املفهوم نهاية 

املطاف يف التغيري والتجديد.

دنى بدم�شق  • ع���ن كت���اب املوؤلفة الفرن�شية »اليزابيث فوتيي���ه« ال�شادر عن املعهد الفرن�ش���ي لل�رسق الأ

عام �200.
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م�ش������طلحاٌت حداثية وتكويناٌت ما زالْت قائم������ًة بحجارتها وروحها..كلُّ 

بعاد ال�ش������كالية يف املدين������ة العربية.. منها  ذل������ك يحملن������ا  جتاه عدد من الأ

داَء  تقل�ض اجلوهر الن�ش������يجي القدمي والذي هو َمْن يحمل النكهَة املميزة والأ

وال�شخ�ش������ية لهذه املدينة.. فهذا اجلوهر العتيد والذي غالباً ما يكون اآلفياً 

بعدد ال�ش������نني، و�شا�شعاً ا�شتناداً اإىل ال�شعات احل�شارية النوعية واملميزة التي 

باحثة يف �لرت�ث �لعربي )�سورية(.

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي.  

❁

˜

أ�سواُر املدينة اجلديدةاأ�سواُر املدينة اجلديدةأ�سواُر املدينة اجلديدة

احلداثة املعمارية وما بعد احلداثة

❁❁

د. بغداد عبد املنعمد. بغداد عبد املنعم
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لَْت فيه ومنه حواري������اٍت تاريخيًة بعيدًة  �ش������كَّ

وقريبة، كان اأح������د نتائجها هذه العمارة بل 

تل������ك املدينة القدمية.. والظه������وُر املعماري 

املادي لي�ض هو احلقيقة الكلية التي حتملها 

املدينة، بل ت�شي الظواهُر غري العادية اأحياناً 

باأعماق حتت������اج اإىل مفاتي������َح بحثية جديدة 

تفت������ح ذلك الباب املوؤدي من اجلوهر العتيق 

اإىل زمن جدي������د ميتلك مدينتَُه مثلما ميتلك 

ب�شمتَُه ونظرةَ عينيه!

ترتاجع املدينة القدمية يف املدينة العربية 

من حيث امل�شاحة وبالتايل من حيث الكثافة 

ال�شكانية و�ش������ويتها وتنهال عليها جتريبياُت 

وارجت������الُت البلدياِت والدوائر ال�ش������ياحية 

جتريحاً وت�شطيحاً.. وقد حتولها اإىل جمرد 

بعد ا�شتثماري �شيق للغاية.

ما الهوية اجلديدة للمدينة العربية..؟؟ 

مل تع������ْد املدينُة العربية متتل������ُك اأزمنتَها، 

فالقدمي قدمٌي بحك������م التاريخية وحتميتها، 

واجلدي������ُد جديُد بحك������م الهيمن������ة العوملية 

على الذائقة املعمارية والفنية وعلى ال�شوق 

باعتباره م�ش������دراً ملواد البناء امل�ش������تخدمة 

وم�شدراً للمو�شات املعمارية املرتبطة بها. 

واإذن، فلي�ض للمدينة العربية )اجلديدة( 

هوية.. هناك فقط خامٌت عمومي ينطبَع على 

كل مدن الع������امل )احلديثة(.. دللتُُه الوحيدة 

بن������اءٌ هائُل الرتفاع، ُمرت�ض الطوابق مغروز 

ر�ض و�ش������اهٌق بقطعه  كال�شهم يف �ش������در الأ

املتكررة �شاقولياً! والطرق ال�شفلتية تتكاثُف 

�شابحًة فوق بع�شها بع�ش������اً.. كل ذلك يكاد 

اأن يكون ن�ش������خاً متكررة يف كل العامل، و�شيئاً 

ف�شيئاً بل �رشيعاً �رشيعاً يتم التحول ال�شاعق 

يف كل التكوينات املعمارية.

يف حلظات من التاريخ احلديث ولد مفهوم 

 )modrenisation(  احلداثة املعماري������ة

وهو م�ش������طلٌح وفعالياٌت وجمادلٌت غربية 

أنَّ م�ش������طلح تاري������خ العمارة  متام������اً.. ذلك ا

وباقي التاريخات هي ولداٌت غربية من حيث 

الظ������روف والتنظري، وتكاد اأن تكون بداياتها 

تعود اإىل منت�ش������ف القرن التا�ش������ع ع�رش مع 

أ�شمايل الكبري وح�شور  النهو�ض ال�شناعي الرا

نتاج واملكننة،  مفهومات جديدة يف �رشعة الإ

أْت املدينُة احلديث������ة الغربية تقوم على  فبدا

مناطق ال�شناعة وبداأت النظريات املعمارية 

تتما�شى مع هذه امل�شتجدات من باب التمرد 

عل������ى املدين������ة القدمي������ة التي متثل �ش������كاًل 

)متخلفاً( يف ال�شلطة والنتاج فاأدى ذلك اإىل 

متزيق الن�شيج العمراين للمدن القدمية ومن 

ثم تكاث������رت عمارة حديثة منطية ومتطابقة 

ومتكررة. 

يُعتر تاأ�شي�ض جمعية املعماريني العامليني  
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CIAM  تد�ش������يناً له������ذا التوج������ه املعماري 
احلداث������ي الغرب������ي / 1927م / الذي حاول 

اإ�ش������فاء اجلمالية وال�رشعي������ة على منجزاته 

املعمارية )وغري املعمارية( فكان من اأع�شائها 

اأعالٌم يف الفن والعمارة مثل بيكا�شو وبراك.. 

لكن هذه اجلمعية ُحلَّْت من قبل اأع�ش������ائها 

يف عام 1956م فهي مل ت�شتطْع اأن تخلق فكراً 

معمارياً جديداً له جوهٌر اإن�ش������اين وجمايل، 

لي������اِت الثقافية ب�ش������كل عام كانت  ولع������لَّ الآ

أنَّ  نتاج ويبدو ا مكبل������ة بظروف ال�رشعات والإ

ن�ش������ان قبع فيها من جدي������د كعبد بعدما  الإ

رث الب�رشي  أن������ه تخل�ض من هذا الإ ُهينِّئ له ا

�شود والثقيل.. الأ

وهكذا بقي الغرُب دون عقيدة معمارية 

جتديدية تواكُب املنجز ال�شناعي التكنولوجي 

أ يت�شخم كما مل يحدث يف اأي  الهائل الذي بدا

حلظة تاريخية �شابقة!!        

لقد َفَر�َشْت )الوظيفيُة البحتة( املرتبطة 

بالت�شنيع وخلفياته.. فر�شْت هذه الوظيفيُة 

نف�ش������ها على املعماريني يف مرحلة احلداثة 

فظهرْت العمارة الوظيفية النمطية اخلادمة 

. لك������نَّ مرحلَة 
)1(

مث������ل الفن������ادق والبن������وك 

احلداثة املعمارية با�شكالتها وف�شلها اأفرَزْت 

مرحلًة جديدة ُدعيت مبرحلة مابعد احلداثة 

)Post modrenisation( تعود اإىل بداية 

ال�ش������تينيات من القرن الع�رشين وهي مرحلة 

حمل������ت النقمَة على �ش������ابقتها وث������ارْت على 

أْن ت�ش������تعيد بع�ض ما ُفِقَد  اأطره������ا وحاولْت ا

من املدين������ة القدمية )الغربي������ة طبعاً( فقد 

دع������ت اإىل النفتاح الكامل على التاريخ واإىل 

املحوري������ة يف التخطيط واإظه������ار الذاتيات 

واخل�شو�شيات.. ولكن كيف و�َشلَْت اأ�شداءُ 

ه������ذه التنظ������ريات والزواب������ع والختالفات 

اإلينا.. ومن ثم اإىل املدينة العربية..؟

اإذن هناك م�ش������كلة على م�شتوى الغرب 

يف العمارة احلديثة ما بني تيارين )منطيني( 

اتبعت الثقافُة الغربية )يروق لهم اأكرث دعوتها 

بالثقاف������ة العاملية( قوالَب من امل�ش������طلحات 

وامل�شطلحات املُ�شادة ).. هنا احلداثة وما 

بعد احلداثة( لرت�ش������د امل�ش������كلة وتوؤطرها.. 

أ�ش������ماوؤها!!  وتل������ك هي امل�ش������كلة وتلك هي ا

ولكن كيف كانت احلالُة املعمارية يف املدينة 

العربي������ة القدمية واجلدي������دة يف نف�ض هذه 

اللحظات؟؟

منذ بدايات القرن التا�شع ع�رش ُحِملَْت اإىل 

امل�رشق العربي مناذُج العمارِة الغربية، وغالباً 

م������ا يربط التاأريخ الغرب������ي الثقايف والعلمي 

بني حمل������ة نابليون على م�������رش وبني معظم 

أجُِنَزْت.. وهي ملحة  النقاط النه�شوية التي ا

ا�شت�رشاقية وا�ش������حة ل اأرى حتميًة و�رشورًة 
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ت�شهد  للرك�ض وراَءها! وعملياً 

املعمارية  النتقالت  على هذه 

حياءُ القاهريُة اجلديدة مثل  الأ

ويف  و)عابدين(..  )احللمي������ة( 

مدين������ة مثل حلب ت�ش������هد على 

ما ي�ش������به ذلك اأحياءُ العزيزية 

واجلميلي������ة..  يْ������َدة  واجْلدَّ

العمارةُ  لي�شْت  عمارةٌ  فظهرْت 

ها ول  أُمَّ �ش������المية ا العربي������ة الإ

أباها.. عمارةٌ اأوروبية خال�شة  ا

لكنها  خا�ش������ة  جمالي������اٌت  لها 

منقطعة كاأنه������ا هبطت مبظلة 

من ال�ش������ماء!! لق������د متَّ اإجناز 

املعماري������ة  احلم������الت  ه������ذه 

متباين������ة  بنواي������ا  التجديدي������ة 

اإىل  ته������دف  اأحيان������اً  فكان������ت 

تفكيك املدينة العربية القدمية 

�ش������الت والتقاليد  ب������كل مكنوناتها م������ن الأ

الجتماعية والرواب������ط العميقة، كان هناك 

هدٌف �شيا�شٌي جلي بخلق بنية مدنية جديدة 

نتاج )لديهم( وال�ش������تهالك  تدعم طرائق الإ

املتكاثر ومتطلبات ال�شوق الغربية

ن�ش������اُن العربي  )العاملية!(.. وانف�ش������َل الإ

عن عملية اإنتاج عمارته فاأ�شحى مغرتباً يف 

ُ عنه  مدينته فلم تعْد العمارةُ )احلديثة( تُعرنِّ

أو م�شتقبلياً  �ش������واًء تاريخياً برتاكمه الثقايف، ا

بتحقيق حلم������ه، وبالطبع مل ي�ش������تطْع تنظريٌ 

ن من حتقيق بَلَْوَرٍة  معماري عربي حت������ى الآ

حقيقية لعمارة اإبداعية ترى امل�ش������تقبلي من 

زاوية �رشعية ومطمئن������ة.. تلك الزاوية هي 

العيوُن اجلميلة الوا�ش������عة للمدينة القدمية. 

يف معظ������م امل������دن العربية القدمية ن�ش������اأْت 

مدٌن جديدة.. لقد ُفِر�َش������ْت ال�رشعاُت على 

هذه العمارات )بنايات متكررة( ا�شتناداً اإىل 
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ت�ش������اميم وخمططات م�ش������توردة وم�شتعجلة 

أْت اإجنازه������ا منذ ما بعد احلرب العاملية  بدا

الثانية مبواد بناء جديدة وتقنيات مت�شارعة 

يف اإنتاجها و)تكنولوجي������ا بناء( مواكبة لكل 

ذلك.. مع النبتار التام والنهائي عن املدينة 

القدمي������ة وتراثها املرتاكم واخلرات البنائية 

ر بثمن الكامنة يف كل  العميقة التي ل تَُق������دَّ

عن�رش معماري فيها.. 

َر فيلي������ب حّتي تاريخي������اً لهذه  لق������د نَظَّ

املرحل������ة واأعطى للنف������وذ الثق������ايف الغربي 

يجابيات وَف�ْش������َل النفت������اح الذي منحه  الإ

له������ذا ال�رشق احلزين واملع������زول!  فهو يقول 

يف مديح هذا النتفا�ش������ة الثقافية الغربية 

يف ال�رشق » حيث هزَّ امل�رشَق تلك الهزة التي 

اأيقظتُْه من رقدة الع�ش������ور الو�شطى.. بهذه 

النتفا�شة دنت اأو�شاع الع�شور الو�شطى يف 

�شورية ولبنان من نهايتها واأخذ فجُر الع�رش 

اجلديد بالنبالج وكانت هذه الفرتة برمتها 

فرتة تطور وانتقال ون�ش������وء احلركة الغربية 

وا�ش������تيالئها على حياة ال�ش������عوب واقتبا�ض 

مبادئ الدميقراطية ال�شيا�ش������ية وال�ش������ري يف 

.. اإلخ
)2(

الجتاه العلماين والتجريدي.. 

به������ذا ال�ش������كل يحت�ش������ُن ه������ذا امل������وؤرُخ 

احلداثي العربي احلالَة الغربية واإجراءاتها 

أنه ن�ٌض يفتقُر  يف امل�رشق العرب������ي، واأعتقد ا

دوات البحثية املو�ش������وعية.. ويقرتب  اإىل الأ

من التهليل والحتفال والت�شفيق ول�شُت هنا 

ب�شدد مناق�ش������ة كل ذلك، فاملحور املعماري 

ه������و الذي ي�ش������يطر هن������ا، لكْن ثم������ة نقطة 

نها عبارةٌ عن م�شطلح  �شاأتعمد تو�شيحها لأ

يت�������رشب يف كل املحاور البحثي������ة والكتابية 

العربية.. تلك النقطة هي م�شطلح )القرون 

الو�شطى(!!

اإنَّ م�شطلح »القرون الو�شطى« م�شطلٌح 

نه يج�ش������د  غربٌي ولي�ض م�ش������طلحاً عاملياً لأ

ف������رتة الهم������ود والرتاجع احل�ش������اري غربياً 

املمت������دة ما بني ب������دء الن�ش������حاب والرتاجع 

وروبية  الروماين وبني عتبة ع�رش النه�شة الأ

يف بداي������ة القرن ال�ش������اد�ض ع�رش امليالدي.. 

ولئ������ن كان������ت هذه الق������رون قروناً و�ش������طى 

أوروبي������اً فاإنها باإ�ش������قاطها فوق الحداثيات  ا

�شالمية تقع على اأهم  العربية ثم العربية الإ

نه�شة ح�شارية �ش������هدتها دائرةُ و�شط العامل 

بعوا�ش������مها ب������دءاً من املدينة ثم دم�ش������ق ثم 

ندل�ش������ية  بغداد ث������م القاهرة ثم املدنيات الأ

وذلك بدءاً من القرن ال�شابع امليالدي وحتى 

خ������رية لهذه القرون التي �ش������هدت  العتبة الأ

قيام الدولة العثمانية بفتوحاتها ال�شا�شعة.. 

اإذن ه������و م�ش������طلٌح باعتقادي قاب������ٌل للنقد 

احل�ش������اري املقارن وقابٌل لتو�شيعه بحيث ل 
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يكون �شوفينياً وفجاً اإىل هذه الدرجة..

وعادًة م������ا يُقال باأنَّ التنظ������ري املعماري 

)ال�شكل والفراغ واملواد امل�شتعملة يف البناء( 

كان غائباً يف ح�شارات القرون الو�شطى على 

الرغم من النتاج املعماري اخل�ش������ب.. لكْن، 

عربي������اً كان التنظري املعماري قائماً ب�ش������كل 

�ش������كال.. كان هناك �شويٌة من التاأريخ  من الأ

املعم������اري العربي ب������دءاً من فاحت������ة القرن 

الثالث الهجري مل يجْر بحثها وت�ش������نيفها يف 

  
 )3(

هذا الفرع التاأريخي بعد!! 

حتولت غري �رسيعة لعتبار�ت كثرية   

اأعتق������د اأن املدين������ة العربي������ة يف الزمن 

أو  اجلديد ل حتت������اج اإىل حتولت �ش������وئية ا

�ش������اعقة باجتاه البناء املتكرر والتجميعي.. 

ذلك اأن هذا النم������ط لي�ض احتياجاً حقيقياً 

جمتمعياً اأو دميوغرافياً مبقدار 

ماكن التي  م������ا هو مو�ش������ة �ش������يئة.. فالأ

من������اط مل تكن متتلك  ن�ش������اأت فيها ه������ذه الأ

داخل املدينة نف�ش������ها تلك الندرة واخلال�شة 

م������ن التاري������خ واحل�ش������ارة.. وبالتايل فنحن 

أنف�شنا  آة �ش������افية ن�شهد فيها ا اأولً حيال مرا

ومدينتنا ونتبني ماهيتنا وماهيتها.. ن�ش������هُد 

قيَمَه������ا باأعيننا كي ن������درك اإمكانية التحول 

أنها تنتمي  نح������و عمارة حديث������ة – مبعن������ى ا

اإىل الزم������ن اجلديد – لكنها تكون من داخل 

همية..  التكوين الق������دمي البعيد اجلذور والأ

أثبت جدارته تاريخياً  أنَّ هذا )القدمي( ا ذلك ا

نه متم������اٍه مع البيئة مبكوناتها الطق�ش������ية  لأ

واجليولوجية والنباتية.. متناغٌم مع الطبيعة 

النف�شية املجتمعية.. 

أنَّ  أدَّت التحولُت ال�ش������اعقة اإىل ا لق������د ا

عملياِت برت حدثْت مل يك������ن من داٍع حقيقي 

طراَف بل امتدْت اإىل قلب  لها، مل تتن������اوْل الأ

القلب.. ومل ت�شنع قلباً جديداً ذلك اأن القلب 

يف املدين������ة العربية ع�ش������ٌو �ش������ديد التعتيق 

نتاجي������ة لي�������ض باملعنى  وال�ش������خ.. ع������ايل الإ

الت�ش������ويقي املبا�رش، اإمنا باملعنى احل�شاري 

�شواُق القدمية كانت تنتمي  بعيد املدى.. فالأ

دوم������اً اإىل قل������ب املدينة العربي������ة.. حمرٌك 

�شواق  الأ أ�شا�ش������ي يف حياة املدينة..�شال�شُل  ا

القدمي������ة البديع������ة املت�ش������ابكة واملتناغم������ة 

وجمالياً..  وظيفي������اً  التكوينية  مبجموعاتها 

ت�ش������تغرُق عدداً م������ن الكيلومرتات امل�ش������بعة 

بحركة ال�ش������وق اليومية وعالقاته الداخلية 

واخلارجي������ة.. اخلان������ات والقي�رشيات، ومن 

لَْت القن�ش������لياُت  قلب هذه التكوينات ت�ش������كَّ

�ش������واُق املتخ�ش�ش������ة بب�ش������اعة قادم������ة  والأ

من مدين������ة معينة.. وداخل ه������ذه الوظيفية 

أْن ت�رشي َرَوَعاُت  التجارية الهائلة ل ميكن اإل ا

الطماأنينة والمتالء بالوجود املتكامل )ولي�ض 
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اخلدم������ي فقط( لتكوين������ات معمارية كثرية: 

ال�شبالن وامل�ش������اجد ال�شغرية والزوايا بكثري 

كثري م������ن العنا�������رش املعمارية الن������ادرة فال 

مٍر  ميكن اإل اأن ن�شهد زخرفًة كتابية توؤرُخ لأ

آيًة  تف�شيلي من اليوميات القدمية لل�شوق.. وا

كرمية ورمبا حديثاً �رشيفاً.. وقد ن�شهد �شقفاً 

ممتداً طولياً لي�ض م�شتوياً بل اأقبية متقاطعة 

وقو�شاً يحدد واجهة الدكان.. حياةٌ ما زالْت 

يف  أداءاتها واأ�ش������واتها وتن�رشُب  تتح������اوُر يف ا

اأ�شوات ال�شوق و�ش������جيجه ونداءاته.. ففي 

املح�شلة ن�ش������مُع ذلك احلننَي العميق قادماً 

من قلبها.. قلِب املدينة..   

ل ح������دوَد يق������ُف عندها ه������ذا اجلماُل، 

حدوُدهُ ال�شاقولية ذروةُ قبة ال�شقف احلجرية 

بفتحة �شغرية تُْدِخُل ن�ش������ماٍت مدرو�شة من 

ه������واء املدينة ال������ذي يبدو يف ذل������ك املكان 

من ال�ش������وق طري������اً وعذباً حتى يف �ش������اعة 

الظه������رية املتوهج������ة ع������ادًة )يف بيئة معظم 

امل������دن العربية(.. ولك������ْن، ونتيجة للتحولت 

ال�ش������اعقة يف تكوين������ات املدينة.. ُقلنِّ�َش������ْت 

�شواقية النادرة  َمْت هذه ال�شال�ش������ل الأ وُحجنِّ

أنها مل تعد قادرة على  َم������ْت بحيث اعتُِرَ ا وُعقنِّ

اإنتاجها معمارياً ب�شكل جديد.. ثم �رشيعاً مت 

�ش������واق اجلديدة على �شكل )مولت(  بناء الأ

وجممعات �ش������خمة فيها كلُّ �ش������يء ي�شبه كلَّ 

�شيء يف كل العامل!           

ن�ش������ان حنٌي من  رمب������ا مل ي������اأِت عل������ى الإ

الدهِر نُ�ِش������َخْت به عمارته القدمية ن�ش������خاً 

ن حتلُّ يف كل  ن.. الآ تام������اً مثلما يح������دث الآ

العامل م������واُد بناء واحدة متي������ل اإىل القالبية 

والت�ش������نيع واملعدنية.. مل يعد للمدينة ن�شيج 

مت�ش������افٌر يتوال������د من بع�ش������ه بع�ش������اً.. بل 

اإل�ش������اقاٌت وجتمعاٌت تفتقر اإىل املجتمعية، 

ويف كل اإ�شافة حتتاج اإىل قوة اإل�شاق قاهرة 

وُمِريَبة!

�سو�ُر �لقدميُة �سجينة حد�ثٍة بلهاء  �لأ

لقد قابلنا منذ بدء القرن التا�ش������ع ع�رش 

�شداء والنعكا�شات  ن  �شيئاً من الأ وحتى الآ

ْت نح������و املدين������ة العربية عر  الت������ي ارتَ������دَّ

التح������ولت التي بَ������َدْت غري عادية خا�ش������ة 

بعد احل������رب العاملية الثاني������ة.. وقفزت اإىل 

أعل������ى حتولتها منذ دخ������ول القرن احلادي  ا

والع�رشين.. وبعد، فلي�ش������ْت احلداثُة مطلوبًة 

أتَْت من خارج منظومة  لذاتها، خا�ش������ًة اإذا ا

املجتم������ع واإنتاجيت������ه.. واإل فاإنه������ا يف هذه 

أو  احلالة تقرتب من اأن تكون جمرد )مو�شة( ا

جمرد �شعار ترويجي زائف..

اأمرا�������ضٌ عديدة ت�ِش������ُم عم������ارة املدينة 

العربية احلديثة.. الت�رشُع الذي يف�ش������ي اإىل 

الرجت������ال.. وكون الكتال������وكات الغربية هي 

املرجعي������ة الوحيدة لهذه العمارة..لقد َغَدْت 
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أ�ش������واِر احلداثاِت املدنية املرجتلة..  �شجينَة ا

ب������دءاً من اجلمعي������ات ال�ش������كنية )الفارهة( 

حياء املخالف������ة الفقرية.. وغدا  وانته������اًء بالأ

�ش������وار )اجلديدة( كاأنه  القدمُي داخل هذه الأ

أو �ش������جني الال�شيء والفراغ وعدم  �شجينها ا

التخطيط.. لقد غدت املدينة القدمية جمرد 

متح������ف ُمنَْهك - اأو هي يف طريقها اإىل ذلك 

- قابع������ة يف اأحد اأطراف املدينة الق�ش������ية 

أ�شواُرها داخل املدينة )اجلديدة(..  وَغَدْت ا

حياء  لقد تغ������ريْت البني������ُة ال�ش������كانية لأ

بكاملها، ولعلها اأحياء جميلة للغاية ول ت�شكو 

من ا�ش������طرابات حقيقية اأو جوهرية.. لقد 

حياء اإىل ور�شات خياطة  حتولت مثل هذه الأ

واأحذية وم�ش������تودعات.. واأما ب�شاأن الزحف 

احلتم������ي للبن������اء اجلدي������د فكث������رياً ما نرى 

�شالمية  م�ش������هداً غريباً يف املدن العربية والإ

لفية.. عمارةٌ قدمية حم�شورةٌ بل حم�شورةٌ  الآ

بني بناءين جديدي������ن طابقيني اإىل درجة ل 

تُ�شدق!!

لي�ض املطل������وب بالتاأكيد ا�ش������تمرار خٍط 

أو نَ�ْش������خ عمارِة ع�رٍش  معنٍي من العم������ارة.. ا

معني، اإمنا املطلوب اخلروج من رحم املدينة 

نَّ هذه ال������ولدة احلديثة للمدينة  القدمية لأ

هي الولدةُ ال�رشعية 

الوحي������دة.. اإنه������ا الطريق������ة الوحي������دة 

لالحتف������اظ بال�ش������يفرات املعماري������ة كله������ا 

احل������ادي  الق������رن  يف  للحي������اة  ودعوته������ا 

والع�رشي������ن.. اإىل ه������ذا الزمن اجلديد الذي 

�شوار  همياُت التقليديُة لالأ ذهبت منه حقاً الأ

ب������واب والقالع..لكْن، مل تذه������ب اأهميُة  والأ

جوه������ر التكوينات بكل تفا�ش������يلها املعمارية 

والبنائية.

ك���و�دٌر فنية م�سبعة بالثقافة �ملعمارية 

�لعربية 

حني تاأ�ش�شْت بلدياُت املدن العربية ب�شكلها 

اجلديد املمهور بتوقي������ع وخامت الغرب كان 

ذلك قد مت بُعيد ان�شحاب اجليو�ض الريطانية 

والفرن�ش������ية من املنطقة العربية فح�ش������لَْت 

ال�شتقاللُت من م�رشق املنطقة العربية اإىل 

لَْت بلدياٌت يف املدن العربية  مغربها.. وتَ�َش������كَّ

ا�ش������تناداً اإىل مقرتحاٍت وخمططاٍت تنظيمية 

آبهة  فرن�ش������ية واإنكليزية وروؤى معمارية غري ا

ول عاملة بالقي������م املعمارية للمدينة العربية. 

وحني تاأ�ش�ش������ْت كلياُت الهند�ش������ة )العربية!( 

مل تكن م�ش������بعة باأي اأمر عرب������ي اأو حملي اأو 

ُموؤ�َش�َش������ٌة عليه.. كانت موؤ�ش�ش������ًة ا�شتناداً اإىل 

أو انكلرتا  ك������وادر تخرج������ْت اإما من فرن�ش������ا ا

غلب.. وكان������ت النتيجة اإنتاج عقول  على الأ

هند�ش������ية غري مرتبطة ببيئتها وثقافة مدنها 

أر�ش������ها.. ولرمبا �ش������هدنا بني حني  وثقافة ا
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واآخر بع�َض ال�ش������وء، ولكنَّ ذلك مل يكن اأكرث 

من هوايات ومبادرات فردية ممن اأح�ش������وا 

هميات الق�شوى يف عمارة املدن العربية  بالأ

القدمي������ة. لقد كانت مناهج ه������ذه الكليات 

وهيئاته������ا التدري�ش������ية ن�ش������خاً مرتجمة عن 

الكليات الغربية.. كثريٌ من مراجعها وكتبها 

أية  ترجماٌت حرفية مبا�رشة.. ومن ثم مل تتوَل ا

جهة عربية م�شاألَة تاأ�شيلها!!

خري من القرن املا�ش������ي  خ������الل الربع الأ

حدث ما ي�شبه يقظًة عربية تنبهت اإىل اأهمية 

التاأ�ش������يل والعناية باملدين������ة القدمية.. ويف 

أي�ش������اً كان ذلك باإيحاٍء ودعم من  هذه املرة ا

املنظمات والهيئات الدولية مثل اليوني�شكو.. 

أً اأممياً عري�ش������اً هدفه  الت������ي اتخذت مب������دا

مم وال�ش������عوب  اإب������راز الهوي������ة الثقافي������ة لالأ

يف الع������امل.. وقام������ت اأحيان������اً بالدعم الفني 

واملادي مل�رشوعات ترميم و�ش������يانة يف املدن 

العربي������ة القدمية، وعملت على تكوين اجتاه 

عند امل�ش������وؤولني واأ�شحاب القرار مبا يخ�ض 

همية غري العادية لهذه املدن.. وقد تبعها  الأ

قليمي������ة املوازية مثل  يف ذل������ك املنظماُت الإ

�شي�شكو، كما تاأ�ش�شْت منظماٌت  ل�ش������كو والأ الأ

اأخ������رى عربية واإ�ش������المية حاولت الهتمام 

باملدينة القدمية  بطريق������ة اأقل تعميماً من 

الطريق������ة الأممية.. فكان������ت منظمة املدن 

العربية )الكويت( ومنظمة العوا�ش������م واملدن 

�ش������المية )جدة( واللجنة الدولية للحفاظ  الإ

�شالمي )ا�شطنبول(  على الرتاث احل�شاري الإ

غاخان )بو�شطن(. وموؤ�ش�شة الآ

كل ه������ذه املنظم������ات واملوؤ�ش�ش������ات التي 

�شالمية  أ�ش������حت معنيًة باملدينة العربية والإ ا

جناز  ُل قواعَد لالنطالق والب������دء والإ تُ�َش������كنِّ

آلي������ات التخاطب مع  أنها متتل������ك ا �ش������يما وا

اجلهات الأممية، ومن ثم يكوُن من املحتمل 

عالمي يف اأعمالها ميكن تفعيله  اأن البعد الإ

أياً كانت  همي������ة. وا اإىل اأق�ش������ى احلدود والأ

ة فاإنَّ عمله������ا يجب اأن  قواع������د الب������دء املَُعدَّ

ينطلق من عمق الوج������دان الجتماعي ومن 

عمق التجربة املعمارية املحلية للمدينة. 

فاأهمي������اٌت كثرية يف تكوين������ات معمارية 

ويف بع�������ض عنا�رشه������ا مدعوة للبق������اء اإىل 

اأزمنة قادمة.. فلم تذهْب اأهميُة النب�ش������اط 

فقي.. ول������ن تذهب اأهميُة احلجر املحلي  الأ

�ش������جار  امل�ش������تخدم يف البن������اء، ول جذوع الأ

امل�شتخدمة يف الت�شقيف.. 

ا�ش������تخدام القوال������ب واملكاب�������ض يف  اإنَّ 

أمٌر  ت�ش������نيع مواد بناء جدي������دة و�رشيعة هو ا

يلغي الن�ش������يج ويلغ������ي التاريخي������ة احِلَقِبّية 

الكامن������ة يف هذه امل������واد فيُِحينِّلَُه������ا اإىل مادة 

م�شمتة دون عنا�رش مكونة.. دون الن�شيج – 
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ن�شيج احلجر واخل�شب – ذلك الذي ت�شنعه 

زماُن الِط������وال.. اإن التاريخ هو  احِلَق������ُب والأ

الذي يدخل يف تكوي������ن الطبيعة.. هو الذي 

يدخل يف احلجر واخل�ش������ب والرتاب.. لكنَّ 

املكب�ض وال�ش������غط يلغيه.. يلغي �شخ�ش������يتَُه 

وزمنَ������ُه ويجعل منه قطعًة �ش������ماء غبية غري 

قابلة للتفاعل واحلوار.

واإنَّ اجلذع الكامن يف ال�شقف باأن�شجته 

اخل�ش������بية ورائحت������ه التي ت������روُح يف املكان 

تع������رُف كيَف تَُكلنُِّم ال�رشَو والدوايل يف )اأر�ض 

َرة با�ش������مها  ر�ض املُ�ش������غَّ ال������دار(.. ه������ذه الأ

ال�ش������عبي املحلي املعر بدقة وبب�ش������اطة عن 

كرث دقة  معناها.. )اأر�ُض الدار( هو ال�شُم الأ

أنَّ جيو�ض  أو ت�شوه �شوى ا واأ�شالة.. ل خطاأَ فيه ا

الهند�ش������ة والعمارة العربية مل تتفاعل معه.. 

�شيلة  عماق الأ فهي اأ�ش������اًل مل تتفاعل مع الأ

للمدين������ة دون عقدة النق�ض امل�ش������هورة التي 

تعانيها العقلية العربية املعا�رشة فتبتعد بها 

ع������ن البديهيات واحلقائق وتط������ري بها وراء 

�شعارات وُم�ْشتُوَرَدات!!

ر�ض امل�ش������افة للدار تعطي  اإنَّ ه������ذه الأ

للبي������ت كل عنا�رش الطبيع������ة فيغدو بالتعبري 

الع�������رشي )بيت������اً بيئي������اً( تتيُح ل������ه – مهما 

كان ب�ش������يطاً وفقرياً – ال�ش������م�َض بتحولتها 

اليومية املثرية.. والقمر باأقوا�ش������ه وحماقاته 

يف �رشوقات������ه وغروباته املختلفة من ليل اإىل 

ليل.. وتتيُح له تلك الالنهائيات الف�ش������ائية 

من جن������وم وكواكب وغمو�������ض!! اإذن حتمل 

املدينُة القدمية باأهمياٍت م�ش������تقبلية.. بهذه 

ال�ش������يفرات املعمارية املهمة: بيتاً بيئياً وبيتاً 

دميقراطياً اإن�ش������انياً ل ف������رق فيه بني غني 

وفق������ري من حيث ال�ش������م�ض والقم������ر والليل 

�شجار والع�شافري واملاء.. يف هذا البيت  والأ

�ش������جار املرتا�ش������ة يف ال�شقف  تدنو جذوُع الأ

أر�������ض ال������دار وحتاكيها فلهما  م������ن �رشواِت ا

نف�ض ال�ش������يفرات الوراثية وبينهما م�شاراٌت 

وعية احلاملِة لن�ش������غ اللغِة والرائحِة  م������ن الأ

والتوا�شِل والتوالد.. حتى الع�شافري ت�شتطيُع 

اأن تبيَت بني هذه اجلذوع وتعترها ا�شتمراراً 

�ش������جار اأر�ض الدار.. فالع�شافري بغريزتها  لأ

غري امل�شوهة تعرف ال�رّش وت�شتثمُرهُ!

لي�ض الن�شيُج تكويناٍت من طبيعة معمارية 

أي�ش������اً حوارية بني  وبنائية معينة فقط.. هو ا

الوحدات املكونة للن�ش������يج.. وبني الطبيعة، 

ن�ش������ان �ش������انٌع فيها وكان فيها.. كان  كان الإ

ن�ش������ان التاريخي هو الذي ا�شتخل�ض هذه  الإ

لَْت في������ه اأولً.. يف يديه  ال�ش������يفرات وتَ�َش������جَّ

لَْت كذلك تاريخياً  وعينيه وعطائه.. وتَ�َش������جَّ

كن�ض تو�ش������يفي وكن�ض تاأريخي.. ل �ش������يما 

يف الكتب التي تناولت تاريخ املدن العربية.. 
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َظلَّْت هذه النتقالُت التاريخيُة يف حواريات 

ن�شيج املدينة العربية القدمية هي احلافظاُت 

ن�شانية مبالحمها ونكهتها  على ال�شخ�شية الإ

�ش������المية.. احلافظ������ُة القوي������ة  العربي������ة الإ

ن�ش������انية الطبيعية وا�شتمراراتها  للحقوق الإ

الع�رشية..

اإن هذه النطالقات واليقظات املعمارية 

أنَّ املدين������ة العربي������ة  ل يج������ب اأن تن�ش������ى ا

القدمية كانت مفعم������ًة باملاء كعن�رش حيوي 

وكتكوي������ن معم������اري..كان املاء من�ش������اباً يف 

ليفة ب�شوته امل�شتمر  �ش������احاتها الداخلية الأ

اأكيداً من م�ش������هدية  الذي اأ�ش������حى ج������زءاً 

املدينة.. وكانت عذوبته ورذاذاته ت�ش������كالن 

حلظات املدينة.. فيكون لهذا املاء ح�ش������وره 

زرق النقي.. ويف ال�شحوات  ال�ش������باحي الأ

حيث يختلط مع اأ�ش������وات ال�ش������وق والباعة 

طفال.. ثم يتوحد مع اآذان الظهر فيكون  والأ

كالهما ارتفاعاً جمالياً فوق �ش������طوة حرارة 

ألفة  الظهرية ال�ش������يفية.. لن تذهَب اأهميُة ا

وحن������ان ال�ش������احة الداخلي������ة القدمية حيث 

أوقاَت احل������ي بخريره..  �ش������بيل املاء يُْغ������ِري ا

بهم�ش������ه.. بان�ش������كاباته غ������ري الرتيبة. يُغري 

الع�ش������افرَي واحلماماِت والطيوَر ال�ش������ابحة 

يف ال�ش������ماء كيما تقرتب وترت�ش������ف من هذه 

العذوبة املتاح������ة والكرمية.. وكم من حكاية 

اختزنه������ا امل������اء بني بريق������ه َحَكاه������ا له ليُل 

املدينة.. حكايات ل تنتهي عند �شبيل املاء.. 

يف وجوده الوظيفي احل�ش������اري كان جم�شداً 

لفكٍر ولتجربة هند�ش������يٍة طويلة هي �شل�شلٌة 

من الرتاكم������ات اخلراتية خرجت من عمق 

أْن ي�ش������تمر هذا  َعْت.. وميكُن ا املجتمع وتفرَّ

�شيل.. �شل الأ التفرُع والتوالد من ذاك الأ

البع������ُد النباتي بع������ٌد اأخ�رش حي كان يف 

املدينة طبيعياً.. فكانت دالية احل�رشم اأمراً 

حمتوماً وكانت ع�شافريُها وجنادبها ومنلها 

أبعاد البيئة غري امللوثة، وكانْت ح�رشاٌت  اأحد ا

ُل عالقاِتها اخلا�شة  وحيواناٌت وطيوٌر تُ�َش������كنِّ

ُل املكاَن فتعطيه روائحها واأ�ش������واتها  وتُ�َش������كنِّ

�رش  حتى يغدو ل�رش�شار الليل ذلك ال�شوت الآ

ال������ذي يُْدِخُل اإىل القلب روع������َة الليل واأمانه 

ن�ش������ان كلُّ ذلك املكان.. ُكلٌُّه..  حنَي يكوُن لالإ

اأهمياٌت كثرية ميكن اأن ت�شتمر ب�شيفراتها ثم 

بتج�شيداتها الولدية اجلديدة..

ق������د يكوُن يف هذه ال�ش������يفرات املعمارية 

ملدينتنا ما يدعون������ا اإىل اخرتاق تلك اللوائح 

اجلليدية بتعبرياتنا وبقيمنا، و�ش������يئاً ف�شيئاً 

ن�ش������تطيُع اأن نلقي على العامل قولً جديداً.. 

قولً ق������د ل يكوُن �ش������ادراً ع������ن قوة..لكنه 

�ش������ادٌر عن حق وعن ع������دل عميق وحقيقي 

ولي�ض عدلً لوائحياً ُمَعلَّباً.. �شنقول للعامل: ل 
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ن�شاُن يف مدينة.. ول يكفي  يكفي اأن يكون الإ

اأن يك������ون يف بيت.. بل من حقه اأن يكون يف 

مدينته ه������و.. ويف بيته ه������و.. لي�ض كملكية 

فقط.. بل كانتماء وا�شتمرار..

1- Aymonino، c، Type and Typohogy، Architectune Design، vol00 )61985 )7/. 

  .. انظر اأي�شًا: اإ�شكالية العمارة والتنظري البنيوي، رفعة اجلادرجي. 

فيليب حّتي، تاريخ �شورية ولبنان وفل�شطني. ت. كمال اليازجي – بريوت ج2، 1��2م، �ض��3.  -2

عالق اخلط���رية يف ذكر اأم���راء ال�شام  انظ���ر: تاري���خ مك���ة لالزرق���ي.. وتاري���خ دم�ش���ق للقالن�ش���ي والأ  -3

واجلزي���رة لب���ن �شداد الذي �شجل تاري���خ املدن ال�شامية ول�شيما حل���ب ودم�شق وكذلك تاريخ مدن 

اجلزيرة الفراتية. وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي.. اإلخ.
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ت�شعى هذه الدرا�شة اإىل حتديد م�شطلح ال�شيمياء الذي عرف ا�شطراباً 

ل�شني يف  ثر الأ يف حتديد ماهيته، كما حتاول -ولو ب�شورة جزئية- تلم�ض الأ

الدرا�شة ال�شيميائية والوقوف على الجتاهات املختلفة لهذا العلم الذي يركز 

على العالمات )Les signes( مع اإجراء مقاربة تطبيقية لق�ش������يدة ن�ش������يد 

بي القا�شم ال�شابي. اجلبار اأو هكذا غنى بروميثيو�ض لأ

ن�سانية - عنابة- �جلز�ئر  د�ب و�لعلوم �لإ �أ�ستاذ يف كلية �لآ

- �لعمل �لفني: �لفنان �سادي �لعي�سمي.  

❁

˜

دبي ال�سيميائية وقراءة الن�ص الأ

❁❁

د. ال�سعيد بو�سقطةد. ال�سعيد بو�سقطة
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�أوًل- �إ�سكالية �مل�سطلح:

يحت������ل املنهج ال�ش������يميائي مكان������ة بارزة 

يف الدرا�ش������ات النقدية، وقد مثل اإ�ش������كالية 

معق������دة من حي������ث حتديد املاهية و�ش������بط 

جراءات. ففي البداية، تطرح اأمام القارئ  الإ

أم������ام منهجني:  ازدواجي������ة امل�ش������طلح، فهو ا

�شيميولوجيا )Sémiologie( و�شيميوطيقا 

)Sémiotique(، و املنهج������ان خمتلفان من 

الناحية اللفظية امل�شطلحاتية.

فلم هذه الزدواجية؟ وهل يعد كل واحد 

حق������اًل معرفياً قائماً بذات������ه؟ ما هو موقف 

�ش������كالية؟ )التباعد  املنظري������ن من ه������ذه الإ

واللتقاء(.

لقد ظهر م�شطلح ال�ش������يمياء يف الفكر 

 ،)Gramatike( اليوناين اإىل جانب النحو

غري اأن ال�شيميولوجيا اليونانية مل يكن هدفها 

اإل ت�شنيف عالمات الفكر لتوجيهها يف منطق 

أنها جمرد مدلولت الفكر،  فل�شفي �شامل؛ اأي ا

وقد اختفى هذا امل�شطلح ملدة طويلة ليظهر 

مع جون لوك )John Lock( بدللة ل تكاد 

فالطونية، ومع مطلع  تختلف عن �شابقتها الأ

الع�رشينيات ظهر -كما يوؤكد مار�شلو دا�شكال 

)Marcello Dascal(- ب�ش������ورة مزدوجة 
أو كلية بري�شية با�ش������م )ال�شيميوطيقا( وهو  ا

مع الفريقني ذو م�ش������در يوناين. ومن ثمة، 

فاإن ال�شيميائية هي لفظ اإغريقي مركب من 

)Séméotike( )العالم������ة(، وهي من بلورة 

»بري�ض« )Peirce(. وقد احتد امل�شطلحان 

حتت ا�ش������م واحد هو ال�ش������يميوطيقا بقرار 

لل�ش������يميوطيقا  العامة  اجلمعي������ة  اتخذت������ه 

املنعقدة بفرن�شا �شنة 1969، ورغم ذلك فقد 

  بري�ض يف الغالب فل�شفياً اأكرث 
)1(

ظل اهتمام

�شارات ودرا�شتها  منه حماولة دقيقة لفهم الإ

أن�ش������اق م�ش������بوطة،  باعتبارها ذات اأنظمة وا

بينما عالج �شو�شري مو�ش������وع ال�شيميولوجيا 

من وجه������ة نظر لغوي������ة ل فل�ش������فية، واأقام 

عالقة وطيدة بني اللغة ال�شيميولوجيا، فهو 

  »اللغة ه������ي نظام عالمات تعر 
)2(

ي������رى اأن

فكار«. عن الأ

م������ن هن������ا، ف������اإن الطروح������ات متباينة، 

أ�شا�شاً بعلم  فمفهوم ال�ش������يميولوجيا يرتبط ا

أو بالل�ش������انيات، بينم������ا يرتبط مفهوم  اللغة ا

ال�ش������يميوطيقا بالفل�ش������فة واملنطق، ذلك ما 

جعل ق������ارئ بري�ض و�شو�ش������ري اأمام م�ش������كلة 

ال�شياق الذي ظهرت فيه كل من ال�شيميوطيقا 

البري�شية وال�شيميولوجيا ال�شو�شريية.

ف������اإذا كان������ت الظاهرة اللغوية بالن�ش������بة 

اإىل �شو�ش������ري لي�ش������ت فقط »هوية نف�ش������ية«، 

فهي نظرية ثنائي������ة ترابطية: دال/ مدلول، 

ل�شان/ كالم، �شانكروين/ دياكروين.. وعلى 

العك�ض من ذلك فال�شيميوطيقا بالن�شبة اإىل 

بري�ض)4( هي ا�شم اآخر للمنطق، فهي النظرية 

ال�رشورية تقريباً واملوؤكدة للعالقات، يف حني 

اأن ال�ش������يميولوجيا بالن�ش������بة اإىل �شو�شري هي 
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»جزء من علم النف�������ض الجتماعي وبالتايل 

م������ن علم النف�������ض العام«، وه������ي العلم الذي 

يدر�ض العالمات داخل احلياة الجتماعية، 

فه������و ينطلق يف طرحه من منطلق اجتماعي 

باعتب������ار اأن اأي جمتم������ع بحاج������ة اإىل تبادل 

أم������ا بري�ض، ففد جعل م�ش������طلح  الدلئ������ل. ا

ال�ش������يميوطيقا مرادفاً للمنطق مبعناه العام، 

وترم������ي �ش������يميوطيقاه اإىل �ش������ياغة قواعد 

جتنب الفك������ر الوقوع يف اخلطاأ، اأي التمييز 

بني الدلئل احلقيقية والدلئل املزيفة التي 

ينبغ������ي اإق�ش������اوؤها، ولذلك كان������ت طبيعتها 

اجتماعية، وثقافي������ة، وفكرية وغريها. وقد 

ارتك������ز طرحه عل������ى املنطق والريا�ش������يات 

باعتب������اره عامل������اً ريا�ش������ياً وفيل�ش������وفاً، فهو 

أن������ه العلم ال�رشوري لكل   يف املنطق ا
)5(

يرى

فك������ر، باعتب������ار اأن العالم������ات القائمة بني 

�شياء هي عالمات ذات مرجعية منطقية(  الأ

ف�شيميولوجية بري�ض تدر�ض الدلئل الل�شانية 

أبعاده������ا الثالثة املكونة  وغري الل�ش������انية يف ا

للدلي������ل الالمتناه������ي والالحم������دود، ثالثية 

العالم������ة املتكونة م������ن: املو�ش������وع، واملمثل، 

واملوؤول، وبذلك تت�شم باأبعاد ثالثة: تركييي، 

ودليل، وتداويل.

وميكننا حتديد ذلك باخلطاطة التالية:

الظاهراتية

)حتليل مقولت ومتظهر الدليل(
ال�شيميوطيقا

الريا�شيات

)�شياغة الفر�شيات 

وا�شتنباط النتائج منها(

وق������د ق�ش������م بري�������ض العالم������ة اإىل ثالثة 

م�شتويات:

يقون������ة )Icône(: وه������ي العالمة  1- الأ

الت������ي حتي������ل اإىل ال�ش������يء الذي ت�ش������ري اإليه 

بف�شل �ش������فات متتلكها خا�شة بها وحدها 

مثل »ال�شورة الفوتوغرافية«.

2- املوؤ�������رش )Indice(. وه������و العالمة 

التي تدل على ال�شيء الذي ت�شري اإليه بف�شل 

عرا�ض  وقوع ال�شيء عليها يف الواقع، مثل: الأ

الطبية التي ت�شري اإىل وجود علة املر�ض.

3- الرم������ز )Symbole(: وهو العالمة 

الت������ي حتيل اإىل ال�ش������يء؟ الذي ت�ش������ري اإليه 

بف�ش������ل قانون غالباً ما يعتمد على التداعي 

)التقالي������د والقوان������ني(، والعالقة بني الدال 

واملدلول عرفية. 



دبي �ل�ضيميائية وقر�ءة �لن�ص �لأ

141 �لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

ويبقى التعامل مع امل�شطلحني 

)ال�ش������يميولوجيا وال�شيميوطيقا( 

على  اأحدهما  أ�ش������بقية  ا وحتديد 

ل�شنية  خر وطبيعة �شلتهما بالأ الآ

�شكل اهتماماً كبرياً لدى املنظرين 

للمنه������ج ال�ش������يميائي، فغرميا�ض 

ت������ارة  يتم�ش������ك   )Greimas(
ال�شيميولوجيا واأحياناً  مب�شطلح 

يجمع بني امل�شطلحني، ومع هذا 

يظل  ال�ش������يميولوجيا  فم�شطلح 

قائم������اً بجان������ب ال�ش������يميوطيقا، 

أق������دم  خ������رية ا رغ������م اأن ه������ذه الأ

وىل، كما �ش������ارت جوليا  م������ن الأ

 )Julia Kristéva(
 )6(

كري�شيفا

يف نف�ض ال�ش������ياق، حيث اعترت 

واح������داً،  �ش������يئاً  امل�ش������طلحني 

أو  ا ال�ش������يميولوجيا  »ت�شعى  حيث 

ال�شيميوطيقا )...( اليوم اإىل اأن 

أنها علم العالمات«. أ�شا�ض ا تنبني على ا

فال وجود لفروق جوهرية بني امل�شطلحني، 

أنهما ينحدران من حقل واحد هو  خا�ش������ة ا

عرا�������ض الطبية«.  عل������م الطب »درا�ش������ة الأ

فالخت������الف يقع يف العنا�������رش املكونة لبنية 

الن�ض، ومن ثمة فقد �ش������كل امل�شطلح اأزمة 

على امل�شتوى التنظريي، اإذ تعددت املفاهيم 

وتباينت امل�شطلحات النظرية، مما نتج عنه 

فو�شى وا�ش������طرابات معرفية ومفهومية يف 

احلقل ال�شيميائي، اإذ اأح�شى اأحد الباحثني 

ت�ش������عة ع�رش )19( تعريفاً للم�شطلح، منها: 

العالمات،  علم  ال�شيميولوجيا،  ال�شيميائية، 

الدلئلية.. وتبقى هذه املفاهيم مدينة للدر�ض 

ل�ش������ني، حيث تبّن������ت املناهج الن�ش������انية  الأ

)القطب الداخلي للن�ض( طروحات �شو�شري 

)Saussure(. فال�ش������يميائية باجتاهاته������ا 

املختلفة هي اأطروحة �شو�شريية يتمظهر ذلك 

ل�ش������نية،ل �شيما  يف اتكائها على الثنائيات الأ

»الداخل/ اخلارج« وه������ي التي انبنى عليها 
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دبي املعا�رش. فالنت�ش������ار  منطق النق������د الأ

اإىل قط������ب الداخ������ل اأجنزت علي������ه البنيوية 

�ش������لوبية هذا ما يوؤكد باأن  وال�ش������يميائية والأ

ال�ش������يمياء )ال�شيميائيات( تنتمي يف اأ�شولها 

ومنهجيتها اإىل التيارات ال�شابقة عليها ومنها 

البنيوية التي تعد هي بدورها منهجاً منتظماً 

�ش������ارية، لذا ي�ش������عب  نظمة الإ لدرا�ش������ة الأ

التمييز بني احلقلني. فالطرح الفرن�شي)8( 

قد زاوج بينهما، حيث يوؤكد »ترين�ض موك�ض« 

يف كتاب������ه »البنيوي������ة وال�ش������يميولوجيا« اأن 

حدودها )ال�ش������يميوطيقا( تتطابق مع حدود 

البنيوية، فال ميكن الف�ش������ل بني اهتمامات 

الف�شاءين ف�ش������اًل جوهرياً، كما يوؤكد »بول 

ل�شنية البنيوية.  رميان« من جهته �شلتها بالأ

فق������د اجته������ت ال�ش������يميولوحيا الفرن�ش������ية 

ل�ش������نية، واتخذت �شو�ش������ري  اإىل اللغويات الأ

وجاكوب�ش������ون �ش������ادة له������ا، وقد مث������ل بارت 

ال�ش������يميولوجيا ال�شو�شريية خري متثيل، غري 

أو  أم بارتياً ا أكان �شو�شريياً ا اأن التحليل �ش������واء ا

بري�ش������ياً ظل مرتكزاً على العالقة بني الدال 

أو املرجع )اأي على مفهوم العالمة  واملدلول ا

ال�شو�شريية(.

من هنا، فاإن الطرح ال�شو�شريي يركز على 

العالق������ة بني الدال واملدلول، التي ي�ش������ميها 

بري�ض)9( البيئة ال�ش������املة«، بينما ي�ش������ميها 

بارت »عالقة التكافوؤ«، ل عالقة »امل�شاواة«، 

أما �شو�شري فريكز على الوحدة ال�شاملة )دال  ا

+ مدلول(: احتاد الدال )ال�شورة ال�شمعية( 

مبدلوله الذهني. وللتمثيل ميكننا عر�ض ما 

 بارت حول طبيعة العالمة ممثاًل 
)10(

طرحه

لها بباقة ورد:

§ دال، اإذا كان���ت العاطف���ة  باق���ة ورد 

هي دللتها

+  مدلول= عالمة )باقة الورد( دال 

اإن باق������ة الورد بو�ش������فها عالقة تختلف 

كلي������اً عن باق������ة ال������ورد بو�ش������فها دالً، اأي 

بو�ش������فها وحدة زراعية نباتية، ف�شاأنها �شاأن 

ال������دال اللغ������وي مفرغة متاماً م������ن الدللة، 

لكنها كعالمة ممتلئة متاماً بالدللة، و�شبب 

�ش������حنها بالدلل������ة مل ي������اأت نتيج������ة وجودها 

الطبيع������ي النباتي، واإمنا نتيج������ة مزيج من 

الق�ش������د الب�رشي وطبيعة املجتمع وتقاليده 

و�شبل الت�شال.

بالطرح ال�شو�شريي،  فبارت ظلَّ مرتبطاً 

غ������ري اأن ما حققه ه������و حتليل������ه للفرق بني 

أو ظ������الل الدللة ودلل������ة املعنى  يح������اء ا الإ

احلقيقي )الدللة املجازية والدللة العينية 

احلقيقية(. 

لق������د متك������ن ب������ارت م������ن خ������الل كتابه 

�ش������اطري« من و�ش������ع نظرية جت������اوز بها  »الأ

الطروحات الل�ش������انية، وقد اعتر كتابه هذا  

 )11(
أ�ش������ار اأح������د الباحث������ني يف الراهن كما ا

»اإجني������ل املنهجي������ة ال�ش������يميولوجية«، حيث 

اقرتح م�شميات جديدة تختلف عن  امل�شميات 
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ل�ش������نية، فالعالمة ال�شو�شريية عنده هي:  الأ

الدللة، ال�ش������كل، ال������دال، املدلول، لكنه ظل 

ل�شني يف توجهه العام. أ�شرياً للفكر الأ ا

فهذا النظام ال������ذي جاء به بارت جديد 

هو نظ������ام يف الفكر الغربي، قدمي يف الفكر 

العرب������ي، اإذ جنده عند اجلرجاين يف »معنى 

املعن������ى«، كما جن������ده يف التفريق بني املجاز 

والكناي������ة، وم������ن اأمثلة ذلك »بعي������دة مهوى 

ول  الق������رط، كث������ري الرماد«. يف امل�ش������توى الأ

ارتبط الدال مبدلوله، فلي�ض هناك ما مينع 

أة بعي������دة مهوى القرط، كذلك  اأن تكون املرا

لي�ض هناك ما مين������ع اأن يكون الرماد كثرياً، 

وهذا هو م�شتوى الدللة العينية احلقيقية، 

أو بعد  لكن ما اإن تتحول دللة كثرية الرماد ا

مهوى القرط اإىل دال حتى ي�شبح هذا الدال 

اجلديد )املكون من عالقة كاملة(، م�ش������رياً 

اإىل مدل������ول جديد جنم عن احتاده به دللة 

جديدة هي طول اجليد والكرم. 

ولقد ركزت خمتلف املناهج )�شواء اأكانت 

تقليدية اأم حداثي������ة( على الدللة التي هي 

عند العرب ن�شبة بني اللفظ واملعنى، والدللة 

بوجه عام هي ن�ش������بة بني ال������دال واملدلول؟ 

وه������ذا التعريف  قد ا�ش������تعاره �شو�ش������ري، مع 

ا�شتبدال »دللة« مكان »عالمة«.

من هنا، فاإن العرب قد اهتموا مب�شطلح 

ال�شيمياء قبل اأن يحمل هذا ال�شم، م�شريين 

اإىل م�ش������طلح الدللة، وقد حتدث الباحث 

 عن ال�شمة وعالقتها 
)12(

عبد املالك مرتا�ض

بال�ش������يميائية م�ش������رياً اإىل اأن الع������رب ق������د 

ا�ش������تعملوا ال�ش������مة معادلً دللياً للم�شطلح 

مر  جنب������ي Signe، اإذا اختلط عليهم الأ الأ

آثر  ب������ني: العالمة، ال�ش������مة، الدلي������ل. وقد ا

أ�شباب هي: م�شطلح ال�شمة لعدة ا

1- العالمة ا�ش������تعملت يف الفكر النحوي 

فعال  العربي مبعنى لحقة تلحق فعاًل من الأ

�شماء، وهذا يخلق ا�شطراباً.  أو ا�شماً من الأ ا

ال�ش������مة يقابله������ا Signe، وال������ذي   -2

ين�رشف اإىل املعنى املادي. 

 Signe 3- اإطالق ال�ش������مة على مفهوم

أمام لفظني خمتلفني عند الفرن�شيني  يجعلنا ا

.Marqueو Signe :هما

وهناك جتلي������ات �ش������يميائية خمتلفة يف 

تراثنا النقدي ل �ش������يما مع اجلاحظ، الذي 

�شارة يف معنى قريب  يعد اأول من ا�شتعمل الإ

م������ن املفهوم الغرب������ي Signe، كق������ول اأحد 

ال�شعراء: 

اأ�ش���ارت بطرف العني خفي���ة اأهلها اإ�شارة 

حمزون ومل تتكلم

فاأيقن���ت اأن الط���رف ق���ال مرحب���ًا واأهاًل 

و�شهاًل باحلبيب املتّيم

بي������ات بها لغ������ة �ش������يميائية هدفها  فالأ

�ش������ارة  تبليغ عاطف������ة بذاتها، حيث حلّت الإ

حمل اللغة الطبيعية. وخال�ش������ة القول، فاإن 

ال�شيميولوجيا تعتر علماً حديثاً باملقارنة مع 
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غريه������ا من العلوم، ويتميز هذا العلم بجملة 

من اخل�شائ�ض، هي: 

1- ه������و منهج داخلي يت������م فيه الرتكاز 

على داخل الن�ض.

2- ه������و منهج بني������وي، فالهتمام يكون 

من�ش������باً على البنية الداخلية للن�ض، وهذا 

ن الهتمام بالبنية  يع������د توجهاً بنيوياً ذلك لأ

ال�شطحية والعميقة هو من �شميم البنيوية.

ورغم م������ا حققته من نتائج، فقد وجهت 

اإليها )ال�ش������يميائية( جملة م������ن النتقادات، 

أنها   )Todorov( ا
)13(

حيث يرى تودوروف

ما زالت جمموعة من القرتاحات اأكرث منها 

أو كياناً معرفياً موؤ�ش�شاً تاأ�شي�شاً �شليماً،  علماً ا

أنه������ا �رشورية ولكنها  اأما ب������ارت فقد اعتر ا

غري كافية، بينما يعرتف غرميا�ض يف �ش������نة 

1973 باأن ال�ش������يميائية قد تكون مو�شة ومل 

ي�ش������تبعد اأن يكف عنه������ا احلديث يف مدة ل 

تتجاوز ثالث �شنوات.

ثانيًا- �لجتاهات �ل�سيميائية �ملعا�رسة:

لقد تعددت اجتاهات ال�شيميوطيقا، اإل 

أننا جند تقارباً يف ت�شنيف تلك الجتاهات  ا

من لدن املن�ش������غلني باحلقل ال�شيميائي �شواء 

أكانوا غربيني اأم عرباً. ا

ي�ش������نف 
 )14(

مبارك« »حن������ون  فالباحث 

�شيميولوجيا  اإىل  ال�شيميوطيقية  الجتاهات 

التوا�شل و�ش������يميولوجيا الدللة، اأما حممد 

ال�رشغين������ي فحدده������ا يف ثالث������ة اجتاهات، 

مريكي والجتاه الفرن�ش������ي،  هي: الجتاه الأ

والجتاه الرو�شي، بينما جعلها البع�ض تدور 

يف ثالثة اجتاهات هي: �ش������يمياء التوا�شل، 

و�ش������يمياء الدللة، و�ش������يمياء الثقافة، وهذا 

الت�شور يقرتب من ت�ش������ور مار�شلو دا�شكال 

الذي ق�شمها اإىل الجتاهات التالية:

)البري�ش������ي(  مريك������ي  الأ الجت������اه   -1

ال�ش������يميوطيقا  م�ش������طلح  ي�ش������تخدم  الذي 

أ�ش������ا�ض  )Sémiotique( ق������د طرحه على ا

امل�شاواة بني ال�شيميوطيقا واملنطق، اإذ جنده 

يردد اأن املنطق مبعناه العام لي�ض �شوى ت�شمية 

اأخرى لل�ش������يميوطيقا. وعليه، ف�شيميوطيقاه 

مبنية على الريا�شيات واملنطق والظاهراتية 

وهي تهتم بالدلئل الل�شانية وغري الل�شانية، 

وميك������ن اعتبار �ش������يميوطيقاه �ش������يميوطيقا 

الدللة والتوا�ش������ل والتمثي������ل املعتمدة على 

أبع������اد ثالث������ة: تركيب������ي، ودليل، وتداويل.  ا

أنواع بناء  �ش������ارات اإىل ثالثة ا وقد �ش������نف الإ

على العالق������ة بني الدال واملدل������ول، ففي » 

يقونة « تكون العالقة بني الدال واملدلول  الأ

عالقة م�ش������ابهة، ويف »الرمز« تكون العالقة 

اعتباطية عرفية غري معللة، فال توجد �شلة 

طبيعي������ة اأما م������ع »املوؤ�رش« فتك������ون العالقة 

�ش������ببية منطقي������ة كارتباط الدخ������ان بالنار، 

 )Benveniste( »وق������د وجه له »بنفن�ش������ت

نقداً يتعلق مببالغت������ه يف حتويل كل مظاهر 
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ن�ش������ان يف  الوج������ود اإىل عالم������ات، فحتى الإ

)12(
نظره عالمة.

أو ال�شو�ش������ريي،  2- الجت������اه الفرن�ش������ي ا

وهو لغوي �ش������وي�رشي، موؤ�ش�������ض الل�ش������انيات 

وال�شيميولوجيا بعد �شدور كتابه »حما�رشات 

ارتبط������ت  لق������د  العام������ة«.  الل�ش������انيات  يف 

ال�ش������يميائية بالطرح ال�شو�شريي الذي جعل 

منه������ا علماً للعالمات، والذي بناه من منطق 

اجتماعي، حيث ح�رشه يف درا�ش������ة الدلئل 

ذات القيمة الجتماعية، ذلك اأن الل�ش������ان ل 

أنه  ، اإل ا
)16(

يوجد خارج الواقعة الجتماعية

ظاهرة �شيميولوجية، فال وجود لواقع تنعدم 

طار  فيه الدلئل، ول وجود لدلئل خارج الإ

الجتماع������ي. وقد ركز �شو�ش������ري يف اجتاهه 

على جتاوز النظرة الكال�شيكية القائمة على 

ثنائية ال�ش������كل / اجلوه������ر اإىل فكرة الدليل 

الل�شاين الذي هو نتاج عالقة اعتباطية بني 

 )Signifié( واملدلول )Signifiant( الدال

وق������د جعل من �ش������يميولوجياه اإط������اراً عاماً 

ملختلف النظم العالماتية الثانوية، وقد انبثق 

عنه اجتاهان متعار�ش������ان، هما: �ش������يميائية 

الدللة و�شيميائية التوا�شل.

أ - �ش������يميائية التوا�شل، وميثلها جورج  ا

مونان )Georges Mounin( وبوي�شان�ض 

 )Martinet( ومارتيني������ه   )Buyssens(
وبريط������و )Prieto( وغريهم. وهذا الجتاه 

أداة توا�ش������لية )مق�ش������دية  ي������رى يف الدليل ا

ابالغية(

ويتزعمه������ا  الدلل������ة،  �ش������يميائية  ب - 

ب������ارت الذي رك������ز يف اجتاهه عل������ى منطق 

�شارة. وقد  �شو�ش������ري القائم على اعتباطية الإ

حدد �ش������يمياء الدلل������ة يف كتاب������ه »عنا�رش 

ال�ش������يميولوجيا«، وهي م�ش������تقات على �شكل 

ل�ش������نية البنيوية، وهي: اللغة  ثنائيات من الأ

والكالم، الدال واملدل������ول، املركب والنظام، 

يحاء. التقرير والإ

اإ�شافة اإىل �ش������يمياء الثقافة التي ميثلها 

 )Youri Lottman( كل من يورى لومتان

اإيك������و  واأمرت������و   )Ivanov( وايفان������وف 

الثقاف������ة  �ش������يمياء   .)Umberto Eco(

من اعتب������ار الظواهر الثقافية مو�ش������وعات 

أن�ش������اقاً دللي������ة )الثقافة نظام  توا�ش������لية وا

رم������زي(، فكل عالم������ة �ش������يميولوجية دللة 

ثقافي������ة. وهناك اجتاه������ات اأخرى كالجتاه 

الرو�ش������ي )ال�ش������كالنيون الرو�ض(، والجتاه 

يطايل. الإ

واملالحظ اأن ما طرحه هذان الجتاهان 

م������ر بالهتم������ام بق�ش������ايا  أتعل������ق الأ �ش������واء ا

أو الن�شو�ض  أو الل�شانيات العامة ا ال�شعرية؟ ا

دبية  جنا�ض الأ ال�رشدية احلداثية ودرا�شة الأ

أو الهتمام بالظواه������ر الثقافية باعتبارها  ا

أن�ش������اقاً دللية، فهي  مو�شوعات توا�شلية وا
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خرى يف الكثري من  تتقاطع مع الجتاهات الأ

الطروحات.

وختاماً؟ ن������رى اأن تعدد هذه الجتاهات 

�ش������ا�ض لخت������الف يف الروافد  يع������ود يف الأ

واملنطلق������ات، غري اأن امل�ش������عى النهائي لهذه 

املناهج هو �ش������ر اأغوار الن�ض والك�شف عن 

أبنيته املختلفة. مكونات ا

ثالث���ًا- مقاربة �لق�سيدة )ن�سيد �جلبار 

�أو هكذ� غنى برومثيو�س(

بنيته���ا  لتفكي���ك  �سيميائي���ة  مقارب���ة 

للوقوف على �سبكتها �للغوية

1- �سيميائية �لعنو�ن

اإن اأول م������ا ي�ش������توقفنا عن������د قراءتن������ا 

للق�ش������يدة هو عنوانها، وما يتوفر عليه من 

طاق������ات اإيحائية تعبريية كامن������ة، فالعنوان 

أو ب������وؤرة تتوالد وتتنامى  أولياً ا ميثل مفتاحاً ا

اإىل اأن تك�شف عن مكنوناتها التي تثري عدداً 

من التاأويالت على م�ش������توى البنية العميقة، 

لقد األقى العنوان بظالله ال�شورية والدللية 

على الق�شيدة كلها.

 La( العنون������ة  عل������م  أو  ا العن������وان  اإن 

املقارب������ات  يف  غ������دا  ق������د   )titrologie
أداة  أ�شا�ش������اً مهم������اً وا ال�ش������يميائية احلديثة ا

اإجرائي������ة يف تاأويل الن�������ض وقيمه الدللية، 

 La( وذلك بالبح������ث عن الوظيفة العالئقية

function relationnelle( بني العنوان 
ومن الن�ض. فالعناوين ذات وظائف رمزية 

م�ش������فرة بنظام عالمات������ي دال على عامل من 

حالت، تربطها عالقة جدلية بالن�شو�ض.  الإ

فالعالقة ب������ني العنوان والن�ض كعالقة البن 

باأبيه، اأو عالقة الر اأ�ض باجل�شد.

فعنوان ق�شيدة »ن�شيد اجلبار، اأو هكذا 

أين متتاليني:  غنى بروميثيو�ض« مكون من جزا

�ش������ل ويتمثل يف »ن�شيد اجلبار«، والثانوي  الأ

يتمثل يف »هكذا غنى بروميثيو�ض«.

فمن خالل العنوان، يحاول ال�ش������ابي اأن 

يعادل بني نف�شه وبني بروميثيو�ض، وهذا ما 

يجعل العنوان ميار�ض �ش������لطته على امللتقي، 

�شاطريية،  كما اأ�شفى على الن�ض نوعاً من الأ

حي������ث ج������اء حمم������اًل بطاق������ات وحمولت 

أ�ش������طورية و رمزي������ة عالي������ة، جعلته يختزل  ا

الق�شيدة كلها.

ف�شخ�ش������ية »بروميثيو�ض« متكن امللتقي 

طار العام الذي ين�شوي حتته  من حتديد الإ

الن�ض فالق�ش������يدة جاءت مف�رشة و�ش������ارحة 

أ�ش������طوريتها ظلت حبي�ش������ة  للعنوان، غري اأن ا

أثر له������ا يف الن�ض، ل  عنوانه������ا فق������ط ول ا

من حيث هي ق�ش������ة ول م������ن حيث هي بناء 

أ�ش������طوري، فقد ظلت �شخ�شية بروميثيو�ض  ا

خارج نطاق الق�شيدة ومل توؤثر يف م�شارها. 

�سطورية: 2- �لبنية �لأ

أ�شطوريتها من  اإن الق�ش������يدة قد خلقت ا

خالل رمز بروميثيو�ض الذي وظفه ال�شاعر 

حرى عن املوقف  أو بالأ ليع������ر عن معانات������ه ا
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اجلنائ������زي ال������ذي يعي�������ض فيه، فم�ش������مون 

�ش������طورة يكاد يكون قد جتلى بو�شوح يف  الأ

مطلع الن�ض:

ع���د�ء و�لأ �ل���د�ء  رغ��م  �ساأعي�س 

ك��ال��ن�����رس ف����وق �ل��ق��م��ة �ل�����س��م��اء

أو  أيقون������ة الن�ض« ا ول ميثل »ا ال�ش������طر الأ

العالمة الدالة فيه، فقد جعل ال�ش������اعر من 

أراد من  �ش������طورة متنف�ش������اً له، كم������ا ا هذه الأ

خاللها اأن يقيم تعادلً بينه وبني برومثيو�ض، 

له »زيو�ض«. خري من قبل الإ ملا عاناه هذا الأ

لقد دار ال�������رشاع يف الن�ض بني طرفني 

ول ميثله كاًل من  متناق�ش������ني، فالط������رف الأ

ال�ش������اعر وبرومثيو�ض، وهما رمزان للتحدي 

أما الطرف الث������اين فيمثله كل  وال�ش������مود، ا

م������ن امل�ش������تعمر وزيو�ض وهما رم������زان للقوة 

واجلروت.

لع������ل املربع ال�ش������يميائي التايل يو�ش������ح 

ذلك:

ال�شاعر          الت�شاد        امل�شتعمر

زيو�ضبرومثيو�ض

تداخل

القوة

واجلروت ماحتت الت�شاد والتحدي

ال�شمود

تداخل
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3- �لرمزية �ل�سوتية:

اإن القيمة التعبريية لل�ش������وت قد اأخذت 

اهتم������ام الباحثني انطالقاً م������ن وجهة نظر 

�شوات  قائلة: اإن اللغة متلك تعبرياً ذاتياً، فالأ

لها تعبريي������ة جمالية اإذا حققت الرتاكم اأكرث 

من غريها يف اأجزاء الن�ض ال�ش������عري، وهي 

التي تعطيه التفاعل احلا�ش������ل بني ال�شوت 

واملعنى، غري اأن ال�شياق العام واخلا�ض هما 

اللذان يعطيان معنى احلرف.

�ش������رنكز يف هذه املقارب������ة على احلروف 

املهيمنة يف الق�ش������يدة، والتي �شت�شاعدنا يف 

الولوج اإىل عاملها و�شر اأغوارها.

نالح������ظ يف الق�ش������يدة هيمنة احلروف 

احللقية وه������ي )ع، غ، خ، ه�������، ح،(. فاأبيات 

الق�ش������يدة )37( ت�ش������م 245 حرفاً حلقياً، 

وهذه حتم������ل دللت حزن ال�ش������اعر نتيجة 

الواقع املاأ�ش������اوي ل�ش������عبه، وميكننا التمثيل 

بحرف الهمزة، الذي �شكل بوؤرة تلك احلروف 

اإذ حاز على اأكر ن�ش������بة، ول�شيما يف املقطع 

ول ال������ذي وردت فيه 134 م������رة متتابعة،  الأ

ويدل هذا التتابع عل������ى التاأمل واملعاناة، وقد 

اأكدت املعاج������م دللت احل������روف)1(. كما 

هيمنت احلروف ال�شفوية )ب، ف، م( حيث 

وردت 183 حرف������اً، وهي ت������دل على طفولة 

أم������ام م�ش������ائب الدهر،  ال�ش������اعر وعج������زه ا

اإ�شافة اإىل كرثة حركة الك�رشة التي تدل على 

. وبعملية 
)*(

انك�شار نف�شية ال�شاعر واإحباطه

اإح�شائية نالحظ اأن ال�ش������مات الدالة على 

احلرك������ة والهيمنة على الن�������ض، تبحث عن 

النعتاق واحلرية، تبحث عن امل�شتقبل، فحتى 

فعال  زمن الن�ض يتحرك يف هذا املجال، فالأ

باأنواعها املختلفة ذات اإ�ش������ارات م�شتقبلية، 

حتى املا�شية منها والواقعة يف فعل ال�رشط 

اأو جوابه اأ�شبحت تفيد امل�شتقبل.

متثيل:

فعال �مل�سارعة )-1 -37(: �لأ  -1

�أعي�س، �أرنو، �أ�سدو، �أرتوي..

مر: �أفعال �لأ  -2

، �أنرث، �أرمو.. �أهدم، �أمالأ

فعال �ملا�سية: �لأ  -3

خمدت، عا�س، متردت..

فعال املا�شية اخلال�شة  بينما جند اأن الأ

أوا، وجدوا، م�شوا.. اإ�شافة  قليلة: جت�شموا، را

�شماء  اإىل اإ�ش������ارات حرة، وهي عبارة عن الأ

امل�ش������تقة التي حتمل الدلل������ة على احلدث، 

وتدل على التجدد )امل�ش������تقات ال�رشيحة(، 

مثل: هانئاً، حاملاً، متوهجاً، مرتمناً..

واملالح������ظ من خالل اجل������دول اأن زمن 

الق�شيدة م�شتقبلي، فقد جتاوزت احلا�رش، 

�شارات الدالة  كما كادت الق�شيدة اأن تغيب الإ

على املا�شي، وهذا يدل على اأن ال�شاعر قد 

�شئم منه وي�شعى نحو التغري والتجّدد.
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لقد ا�شتهل ال�شاعر ن�شه ببيت دال على 

امل�شتقبل:

ع���د�ء و�لأ �ل���د�ء  رغ��م  �ساأعي�س 

ك��ال��ن�����رس ف����وق �ل��ق��م��ة �ل�����س��م��اء

فالق�شيدة ابتداأت بفعل م�شارع مقرون 

بحرف ال�ش������ني، وه������و ح������رف تنفي�ض يفيد 

امل�ش������تقبل، حيث حتول م�شمون الفعل بعد 

اقرتان������ه بال�ش������ني، وه������ذا املطلع ج������اء دالً 

على مق�ش������دية ال�ش������اعر التي ترز التحدي 

عداء. والق�شيدة رغم  وال�شمود يف وجه الأ

اتكائها على النظرة امل�شتقبلية، فاإنها تك�شف 

عن ذات ال�ش������اعر التي تعي�ض �رشاعاً حاداً 

بني املا�شي واحلا�رش:

ولعل املخطط التايل يو�شح ذلك:

العرب

احلا�رش املا�شي           

)�شعف( )قوة(   

امل�شتقبل

مل املنتظر الأ

وهناك الكثري من ال�ش������مات الدللية يف 

مل،  الن�ض ت�ش������ري اإىل ال�رشاع بني الواقع والأ

وه������ي تعر عن �ش������ور درامية تك�ش������ف عن 

هروب الذات من واقعها، من خالل ال�شمود 

والبحث عن البديل.

4- �لبنية �ملعجمية:

اإن امل�ش������توى املعجمي، كم������ا يرى »يوري 

�ش������ا�ض الذي يبني عليه  لومتان«)18( هو الأ

الن�ض، ويكون هذا املعجم منتقى من كلمات 

أو  أنه������ا هي مفاتي������ح الن�ض ا ي������رى الدار�ض ا

حماوره التي يدور عليها.

تتوزع  »ن�ش������يد اجلب������ار..«  فالق�ش������يدة 

عنا�������رش معجمه������ا بح�ش������ب ت������وزع احلدث 

ال�شعري املتكون من حماور رئي�شة )ال�شمود 

مل املن�ش������ود، املوت وال�شقاء(.  والتحدي، الأ

م������ل، وهي يف  فه������ي تتوزع ب������ني الواقع والأ

جمملها حتمل دللت اقت�شاها املقام الذي 

يج�ش������د ق������وة التالحم بني ال������ذات واملوقف 

ال�شعري.

فكلم������ة »اجلبار« تعني الق������وة والكرياء 

والعظمة وال�شمود، بينما ترمز كلمة الفجر 

اإىل الن������ور والتعط�������ض اإىل احلرية والنعتاق 

واخلري عموماً. وال�شيء نف�شه بالن�شبة ملعجم 

فعال  فع������ال، فالعنا�������رش التي ت�ش������كل الأ الأ

جتمع دللتها حول حمور التحدي وال�شمود 

م������ل. فالفع������ل »�ش������اأعي�ض« يوحي بيقني  والأ

عداء، خا�شة  ال�شاعر يف جناح مواجهته لالأ

واأن الفعل قد اتبع بلفظ »رغم«.. اأما الفعل 

مل يف زوال العبودية  أ�ش������دو« فيدل على الأ »ا

وانبثاق الفجر واحلياة احلرة.
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أ�شماء( قد  �شارات )ا كما جند الكثري من الإ

خرجت عن دللتها العرفية التقليدية، مثل: 

�شواك..«،  الأ العواطف،  مطار،  الأ »ال�شم�ض، 

لتك�ش������ب دللت جمالية اأخرى منحها اإياها 

ال�ش������ياق العام للن�ض، فج������اءت يف جمملها 

دالة على معاين التحدي وال�ش������مود، وهذا 

مايجع������ل الن�ض عبارة عن �رشاع بني احلياة 

واملوت، اأو بني الوجود والالوجود.

دبي يعد ملتقى  وختاماً، فاإن الن�������ض الأ

أ�شكال من الفهم يطرحها القارئ  تاأويالت وا

بغية الك�ش������ف ع������ن املعنى ومعن������ى املعنى، 

ن������ه )الن�������ض( على حد تعب������ري اأحد  ذلك لأ

الباحث������ني)19( بنية متحولة مو�ش������وعة يف 

مفرتق الدللت مفتوحة على املعاين..

وقد ظل الن�ض جمالً لالنتهاك ون�شيجاً 

ل نهاي������ة له م������ن تقاطعات الق������وى الفاعلة 

داخلية كان������ت اأم خارجية، وهو ملتقى لعدد 

من املكونات، لذا فمحاورته قد خلقت جدلً 

وا�ش������عاً لدى القراء يف كيفي������ة القب�ض على 

مكنونه وفك مغاليقه.

ول من الق�شيدة: ملحق ي�شم املقطع الأ

ع���د�ء و�لأ �ل���د�ء  رغ��م  �ساأعي�س 

ك��ال��ن�����رس ف����وق �ل��ق��م��ة �ل�����س��م��اء

هازئًا �مل�سيئة  �ل�سم�س  �إىل  �أرن��و 

ن�����و�ء م����ط����ار و�لأ ب��ال�����س��ح��ب و�لأ

�أرى ول  �ل��ك��ئ��ي��ب  �ل��ظ��ل  �أمل����ح  ل 

م����ا يف ق������ر�ر �ل����ه����وة �ل�������س���ود�ء

و�أ����س���ري يف دن��ي��ا �مل�����س��اع��ر ح��امل��ًا

غ�����ررً� وت��ل��ك ط��ب��ي��ع��ة �ل�����س��ع��ر�ء

�أ�سدو مبو�سيقى �حلياة ووحيها

�إن�����س��ائ��ي �ل��ك��ون يف  و�أذي�����ب روح 

�ل��ذي ل��ه��ي  �لإ لل�سوت  و�أ���س��ي��ح 

�����س����د�ء ي��ح��ي ب��ق��ل��ب��ي م��ي��ت �لأ
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تعتلي الثقافة الهرم الذي ي�ش������تند اإىل قاعدة عري�شة التي تتداخل فيها 

جميع العلوم واملعارف والعادات والتقاليد، لت�ش������كل ن�ش������يجاً ذا ميزة خا�شة 

أنف�ش������نا  همية مبكان جند ا أو اأمة، اأو حزب ومن الأ أية جماع������ة، ا تتف������رد بها ا

أننا ل  مدفوع������ني للبحث يف كل مفا�ش������ل العمل، وتداخالته وتراكيب������ه، اإل ا

جند هناك حداً فا�ش������اًل بني هذه الدوافع، اأو بني املقدمة والنتيجة بني هذه 

الدوافع والغايات وال�ش������بل، وهذا ما يجعل الدرا�ش������ة �شديدة التعقيد، ولكن 

كاتب و�سحفي �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان �سادي �لعي�سمي.

❁

˜

الثقافة بني اخل�صائ�ص والوظائف

❁❁

عيد الدروي�شعيد الدروي�ش
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ال�ش������هولة فيها عندما نبتعد عن اجلزئيات 

للفعل الثق������ايف، وهي مهم������ة اإىل حد كبري، 

ولك������ن يبق������ى ال�شت�ش������هاد فيها �������رشورة ل 

حمالة ولك������ن ال�ش������عوبة والتعقيد تكمن يف 

النتاج������ات املتع������ددة واملتنوع������ة يف القدمي 

واحلديث للمعارف واملكت�شفات التي ت�شاف 

فكار  اإىل جملة الثقافة املادية، وجمموعة الأ

خ������الق والعادات التي ت�ش������اف  والقي������م والأ

اإىل الثقافة الروحي������ة، فالثقافة �رشورة من 

�رشورات احلياة الجتماعية وي�ش������ب فيها 

عقل الفيل�ش������وف، وع�شالت احلداد، واإنتاج 

العام������ل، وجهد الف������الح، ولوح������ات الفنان 

واأحلان املو�ش������يقي، فهي كال�رشيان يف ج�شم 

دوار للثقافة بني  ن�ش������ان، كم������ا تتباي������ن الأ الإ

أولويات واأهداف تريد  جمتمع واآخر وحتدد ا

حتقيقه������ا قب������ل غريها مما ينبث������ق منها يف 

خر لي�ض  يديولوجي الذي هو الآ اجلان������ب الإ

مبناأى عن الفعل الثق������ايف، وما ينطبق على 

فراد، لهذا نقول  املجتمعات ينطب������ق على الأ

لي�ض بو�شع اأي فرد اأن يقوم بكل ما ميكن اأن 

خرين وهذا  أنه لي�ض بحاجة اإىل الآ يخدمه، وا

مر غري موجود على اأر�ض الواقع. الأ

تعريف �لثقافة :

للثقافة تعاريف كثرية ومتعددة يف معانيها 

اللفظية واملجازي������ة ورموزها ودللتها التي 

ن�ش������اين  جتمع بني جنباتها كل ذلك املنتج الإ

لكافة اأفراد املجتمع فيبداأ يف نطاق �ش������يق 

اأحيان������ا عند اإتقان مهنة ولكنه يت�ش������ع لريتق 

ب�ش������كل وا�ش������ع لي�ش������مل كل البن������ى الفكرية 

بداعية للح�شارات يف جانبيها  وال�شلوكية والإ

املادي والروحي، ف�ش������ال عن تعاريفها التي 

تخرج عن الزمان وامل������كان وتتخطى حدود 

اجلغرافية وتتجاوز النظم القومية .

- اإن تعري������ف الثقافة م������ن حيث اللفظ 

 اأي �ش������ار حاذقاً فطناً، 
)1(

من الفعل )ث�َق�َُف(

�ش������الم، اأي  وه������ذه اللفظة موج������ودة قبل الإ

أنه ورد  يف اجلاهلي������ة، ودليلن������ا على ذل������ك ا

آيات الذكر احلكيم يف موا�ش������ع متعددة  يف ا

 وجاءت الكلمة مبعنى الظفر 
)2(

)ثقِ�فت�ُموهْم(

بال�ش������يء بعد البحث، والتفتي�ض عنه، وثقف�َُه 

أو اأخذه، وظفر  اه، وثق�َ�ف�ََُه �َش������اَدفُه، ا اأي �شوَّ

َّ�قاْف ما ت�شوَّى به الرماح،  أو اأدركه، والث�� به،  ا

دراك والذكاء  كم������ا ت�ش������ري اإىل احل������ذق والإ

والفطن������ة والتهذيب وتعري������ف تايلور )ذلك 

الكل املركب من الع������ادات والتقاليد وجميع 

املعارف والعقائد، والفن������ون والقانون، وكل 

ن�شان ب�شفته  العادات املكت�ش������بة من قبل الإ

)3(
ع�شواً يف املجتمع(

وم������ا يوؤخذ على هذا التعريف بو�ش������فه 

حالة  تقريرية وو�شفية  فال يف�رش املتغريات 
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الثقافية التي تطراأ على املجتمع، اإل اإذا كان 

يُعتمد م�ش������بقاً على هذه املتغريات بالن�شبة 

والعالقات  والفن������ون،  والتقاليد  للع������ادات، 

خرى . الأ

ألوان  أي�شاً ) هي جممل ا وتعّرف الثقافة ا

)4(
ن�شان، واملجتمع( الن�شاط التحويري لالإ

*اأما اأفالطون، فكان يتحدث عن العالقة 

الوثيق������ة بني املجتمع، والثقاف������ة باعتبار اأن 

ن�ش������ان ل يحقق ذاته، اإل يف حياة املدينة،  الإ

ويقول: الثقافة هي مراقبة اجتماعية تعطي 

احلياة كرامتها .

كادميية الفرن�ش������ي  وجاء يف معج������م الأ

ال�شادر يف الثالثينيات من القرن املا�شي يف 

تعري������ف الثقافة )اإن كلمة ثقافة تعني جمازا 

اجلهد املبذول لتح�ش������ني العل������وم، والفنون، 

وتنمية املواهب الذهني������ة، ومواهب الفكر، 

وال������ذكاء، ومن هنا جند ال������رتادف مع كلمة 

.
)5(

احل�شارة(

اإن التط������ور الثق������ايف احلقيقي للمجتمع 

يقا�ض بجودة العالقات بني اأع�شائه، وجودة 

عالقاته مع ه������وؤلء، فهذه الثقافة هي التي 

ميكن اأن جنعل بذورها بني النا�ض، ول نقف 

عند ح������د التلقني بقدر ه������ذا الفعل، بل اأن 

آخ������ر مع تداخل  يخرج ب�ش������ورة فعل ثقايف ا

ن�شان من اأجل  مقومات كثرية يكون غايتها الإ

تنميته، وهنا  يندرج مفهوم الثقافة يف اأدنى 

�ش������ورة لها مع مفهوم العالقات الجتماعية 

�������رش، واأن ما  ال�ش������ائدة ب������ني التجمعات، والأ

ن�ش������ان من �ش������فات جتعل������ه اأكرث  يحمله الإ

ن الفائدة  ن�شاين لأ تكيفا، واأن يكر الفعل الإ

جماعية، ولي�ش������ت �شخ�ش������ية، وما علينا اإل 

اأن ن������زن مواد الثقاف������ة، ل اأن ن�َعّدها، وذلك 

للتداخالت، والت�ش������ابكات، ومعرفة نتائجها 

أر�������ض الواق������ع، وم������ا ورد يف تعريف  عل������ى ا

أنه  فكار)ا با�ش������كال حول الثقافة يف كتابة الأ

ف�شل اأن نعرف بع�ض ال�شيء  جمل والأ ملن الأ

عن كل �ش������يء، من اأن نعرف كل �ش������يء عن 

�شيء واحد(.

أ كتاباً،  - فاملثق������ف لي�������ض كل م������ن ق������را

واملثقف لي�ض بعد الكت������ب التي قراأها، وان 

كان ه������ذا معي������ارا ولكن علينا اأن ن�ش������تفيد 

ن�شان  أناه )فالثقافة هي ما يبقى لالإ مما قرا

)6(
عندما ين�شى كل �شيء(

كم������ا اأن الثقافة هي قدرة الفرد على ما 

مور، ودرا�ش������ة الظواهر  هو م�ش������تجد من الأ

التي تعرت�ش������ه وميكنن������ا الق������ول باأنها ذلك 

التكي������ف الذي ه������و حالة توافق نف�ش������ي مع 

ن  الواقع وه������ي غاية الثقاف������ة ومبتغاها، لأ

املثقف قد اجتاز عدداً كبرياً من التدريبات 

يف التفكري وال�ش������تنباط وال�شياغة واحلوار 
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ومنها ي�شتطيع اأن ي�شكل روؤية 

�شياء من عدة جوانب  عن الأ

الثقافة متنا�ش������بة  ن  وذلك لأ

نواع التي تتوافر  طرداً مع الأ

للفك������ر مع تواف������ق اإمكانيات 

ب�ش������يغة  واإخراجها  فردي������ة 

اإىل  أق������رب  ا تك������ون  جدي������دة 

ال�شواب واأو�شح للحقيقة 

وللثقافة معنى خا�س: 

أو  ا فهي  املل������كات العقلي������ة، 

الوظائ������ف  بع�������ض  ت�ش������وية 

لدى  الذهني������ة  أو  ا البدني������ة، 

الف������رد ال������ذي  ياأخذ  منحى  

متميزا عن غريه  من املجتمع  

كاأن نقول الثقافة الهند�ش������ية  

� الثقافة الريا�ش������ية � الثقافة 

املو�شيقية..

يف حني يتفرد بع�������ض املفكرين بتعريف 

الثقافة باأنها ع�ش������ارة اأفكار عامة املجتمع 

و يجتم������ع فيها كل م������ا هو لي�ض �شيا�ش������ياً، 

ول اقت�ش������ادياً، ول دينياً وهذا املفهوم لي�ض 

�ش������حيحا، فكيف ت�شمى �شيا�ش������ة، والتي ل 

تعتمد اعتمادا كلي������ا على توجيه جمتمع من 

أك������رث رقياً،  أج������ل نقله من حال������ة اإىل حالة ا ا

ي باح������ث اأن يف�ش������ل بني هذه  ول ميك������ن لأ

العل������وم كاف������ة، فاملثقف بحاج������ة اإىل العلوم 

واملعارف الفيزيائية، والفلكية، واجلغرافية، 

دبية والفل�ش������فية، وكذلك  وامل�ش������طلحات الأ

ل بد م������ن معرفة بع�ض الدرا�ش������ات للعلوم  

املع������ارف  عل������ى  والّط������الع  واملبتك������رات، 

خرى. الأ

أما املعنى العام: فهو يت�ش������ف به الرجل  ا

احلاذق املتعلم من ح�شن ذوق، وانتقاد، وحكم 

�شحيح، اأوهي الرتبية التي اأدت اإىل اكت�شاب 
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بع�ض ال�ش������فات، وما يجري على ال�ش������احة 

الثقافية هو ذلك  اخللط بني املثقف ب�شكله 

أننا نعرتف ب������اأن نظرية  اخلا�ض والع������ام )وا

الثقافة ب�شبب التعددية اجلوهرية يف اأمناط 

احلياة تبدو وكاأنها متيل اإىل م�شلحة تف�شري 

مور املتقاربة،  مور املتباعدة اأكرث م������ن الأ الأ

ولكن نظري������ة الثقافة ل تعجز عن تف�ش������ري 

التقارب بني مواقف اأمناط احلياة املتناف�شة 

ن  ح������ول اأمناط ال�شيا�ش������ة العام������ة، وذلك لأ

اأن�شار اأمناط احلياة املختلفة غري م�شطرين 

اإىل التفاق على غايات نهائية، حتى يتفقوا 

حول ق�ش������ايا حمددة والتق������ارب يف املواقف 

مور ال�شيا�شية، قد يتحقق من خالل  حول الأ

 وهذه 
)7(

الت�ش������ابك وال�ش������تكمال والتكامل(

نظرية اآدم �ش������ميث يف ذلك ال�ش������اأن )باأننا ل 

نقوم يف غذائنا على كرم اجلزار وال�ش������اقي، 

اأو اخلباز بل نق������ول على حر�ض هوؤلء على 

م�ش������لحتهم اخلا�ش������ة، فنح������ن ل نخاطب 

اإن�شانيتهم، بل حبهم لذاتهم ول نلتم�ض منهم 

أب������دا اإ�ش������باع حاجاتنا ال�رشوري������ة ،بل يثري  ا

لديهم الرغبة يف حتقيق املكا�شب(.

ن�ش������ان  اإن هذه القيم التي ُجبل عليها الإ

ألوان الطيف والف�شاء  حتمل ف�شيف�شاء من ا

خالق������ي الذي يقبله العقل ،فال �ش������ك اأن  الأ

اخلري والأخالق خري من ال�شوء والرذيلة، واأن 

اإ�ش������عاد النف�ض اأف�شل من التعا�شة، واحلرية 

خري من العبودية.

ومن خالل  ذلك ن�شتخل�ض معايري كثرية 

أداء  ت�ش������هم اإ�ش������هاماً كبرياً يف رفع م�ش������توى ا

الف������رد الذي ينخرط يف م�ش������لحة املجتمع، 

أ�شا�شياً يف حياة  في�شبح فاعاًل، ويلعب دوراً ا

املجتمع الذي يحيط به، وجتعله اأكرث معرفة 

خرين،  مبكانته الجتماعية، ويدرك مكانة الآ

أن�ش������اقاً يف  وه������ذه العالق������ة تفر�������ض عليه ا

التعامل، وامل�ش������اركة يف جميع اأوجه الن�شاط 

�ش������افة اأن الثقافة واملعرفة  الجتماعي، بالإ

أك������رث توافق������اً اجتماعياً ونف�ش������ياً،  جتعل������ه ا

مرا�ض  وهام، والعقد والأ ومتخل�ش������اً من الأ

النف�ش������ية، بدل اأن يكون منطويا على ذاته، 

فكار ت�شبح �شهلة ويف متناول  راء، والأ وكل الآ

اجلميع عندما ت�ش������ود الثقافة بني �ش������فوف 

املجتمع، ويرتفع م�شتوى الوعي الجتماعي، 

ن  وينعك�ض ذل������ك على التنمية الجتماعية لأ

�شا�ض لكل تنمية، واملعرفة  تنمية الفرد هي الأ

بقوانني الطبيع������ة، وقوانني الفيزياء والعلوم 

خرى، ول تتوقف  قدرته على ال�ش������يطرة  الأ

على الطبيعة فح�ش������ب، ب������ل تتعداها اإىل ما 

ن الفكر منظومة من املعارف  وراء الطبيعة ،لأ

ن�ش������ان ما بنف�شه،  التي يدرك من خاللها الإ

أي�شا مال تدركه احلوا�ض،  وما حوله ويدرك ا
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ولكن يدركه بحوا�������ض املعرفة العقلية، لهذا 

أ�شا�شياً يف تنمية  ي�شبح للثقافة دورا كبرياً وا

الوعي الجتماعي . 

ه������ذه املنظومة من املعارف التي ت�ش������م 

تراكم معريف كبري و�شخم ي�شب يف م�شلحة 

ن�شان وحتقيق غاياته وتظل الثقافة مبناأى  الإ

ن�شانية املرجوة  عن ذلك اإن مل تتحقق الغاية الإ

منها، ولها خ�ش������ائ�ض كث������رية ومتعددة وقد 

وجه من ال�شمات  تكون متداخلة يف بع�ض الأ

والعنا�رش و لت�شهيل البحث والدرا�شة فيها.

�خل�سائ�س �لتي تت�سم بها �لثقافة: 

وما دام هن������اك تعاريف ومعايري للثقافة 

ت������دل على اأن الثقافة ه������ي بناء فوقي مبني 

على بناء حتتي ذي قاعدة عري�شة ومتداخلة 

فيها كل اأفعال واأمناط ال�شلوك الجتماعي 

ويتعدى ذلك اإىل البيئة وتاأثرياتها، فالبد من 

اأن ن�شتخل�ض جمموعة من اخل�شائ�ض التي 

تتميز بها الثقافة 

� �لثقاف���ة �إن�ساني���ة: م������ن املالحظ عر 

ن�ش������ان اأن ه������ذه القيم  امل�ش������رية الزمنية لالإ

الروحية والقيم املادية التي كانت كاًل منهما 

أ�شا�ش������ية  خ������ر، والتي كانت ذخرية ا اإنتاج لالآ

ح�شيلتها يف خدمة الثقافة، واأن الناجت ي�شب 

أياً كانت هذه النتاجات فهي  يف حقل الثقافة ا

يف املح�ش������لة نتاج معريف، فاملعرفة يف جمال 

من جمالت احلياة من اأجل خدمة و�ش������عادة 

الفرد واملجتمع وعلى نطاق وا�ش������ع للب�رشية 

جمع������اء، فالنظري������ات العلمي������ة ومهما كان 

من�ش������وؤها يظّل يدعم  م�شرية الثقافة ويدعم 

أ  تر�ش������يخ مبادئها وخالف ذلك �شوف ي�شدا

ويوؤول اإىل ال�شقوط.

فاملعرفة.. يف علم النف�ض ت�شهم اإ�شهاماً 

كبرياً يف خدمة النف�������ض الب�رشية ول يتوقف 

مر عند الت�ش������خي�ض واإمنا ميكن اأن يكون  الأ

دنى  أو العالج اأو يف حده الأ يف ال�ش������تطباب ا

التفك������ري يف اإيج������اد احلل������ول وجمم������ل هذه 

نتاج  الق�شايا التي تدخل يف املكونات املادية لإ

احل�شارة والثقافة يف م�شلحة املجتمع.

فالتط������ور يف جمال علم النف�ض ي�ش������يف 

تطوراً معرفياً وا�شع الطيف ول يقت�رش على 

هذا الدور يف هذا املجال واإمنا يتداخل مع 

ن�شان من  العلوم الكيماوية وغريها فمعرفة الإ

خالل التعرف على جوانب الرغبات وامليول 

والدواف������ع وكيفي������ة التعامل معها �ش������يمكن 

ن�ش������ان مبعاجلة  من علم البيولوجيا لدى الإ

ذلك من اجلانب النف�ش������ي، واإن ذلك ال�شكل 

ثر الوا�شح يف اجلانب  النف�شي �شيكون له الأ

البيولوج������ي، كما اأن عل������م البيولوجيا يجعل 

الفرد اأكرث فاعلية واأكرث انتظاماً و�ش������يطرة 

أو الوقاية  على �ش������حته وت�ش������خي�ض العالج ا
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من������ه، فمعرفة الق������درات والت�رشي������ح لكافة 

ثر الوا�شح يف  اأع�ش������اء اجل�شم �شيكون له الأ

التعامل مع اجلوانب كلها وكيفية ا�ش������تثمار 

تلك الطاقة الكامنة فيها وت�شخي�ض العالج 

ب�شكل �ش������ليم فيما اإذا حدث خلل يف بنيتها، 

وكذلك من�شاأ هذا اخللل الوظيفي.

وما يندرج �ش������من هذين املثالني كذلك 

ميكن اأن ينطب������ق على العلوم واملعارف كافة 

وميكن القول يف هذا املجال اإن اأي تطور اإذا 

ن�شاين ويف خدمة  ما ا�ش������تخدم يف جماله الإ

ن�ش������انية وا�ش������تخدامه يف غري حمله كارثة  الإ

بحد ذاتها.

ف������اإن اكت�ش������اف ال������ذرة والق������درة على 

ال�شت�شعار النووي قد يفيد وي�شفي من بع�ض 

مرا�ض وقد ي�شاعد على الت�شخي�ض للبع�ض  الأ

خر منه������ا، واإن ا�ش������تخدامها يف التدمري  الآ

والق�ش������اء على احلي������اة يف حلظة معينة، ل 

ن�شانية،  يندرج �ش������من الثقافة و�ش������متها الإ

وعندما تدين ال�ش������عوب املوق������ف العن�رشي 

للجرائم الوح�شية التي تفعلها وترتكبها بع�ض 

احلكومات �شد �شعوب اأخرى دون وجه حق 

هذا لي�ض من نتاج الثقافة ولي�ش������ت لها �شمة 

ن�شانية  ن�ش������انية �ش������من منظومة القيم الإ الإ

ن الأخالق والقيم هي  وطبيعة احلي������اة، ولأ

ع������راف والقوانني  جمموع������ة من املبادئ والأ

التي �ش������اغتها املجتمع������ات عر تطور زمني 

طويل ي�ش������من لكل ف������رد حق������ه يف احلياة 

ويعطي������ه فر�ش������ة العي�ض ومبعن������ى اآخر اأن 

يجابي من النتاج  الب�رشية ت�شتثمر اجلانب الإ

احل�ش������اري وتدي������ن كل ما هو �ش������لبي وغري 

اإن�شاين فال�ش������عوب ل تدين كل ما هو خارج 

عن اإرادتها فالكوارث الطبيعية والفي�شانات 

والزلزل وغريها م������ن الكوارث من الواجب 

ن�شان فيها اأن تدر�ض ال�شعوب  يف اجلانب الإ

ه������ذه الظواه������ر ودرء اخلطر ال������ذي ينجم 

عنها 

� �لثقافة مكت�سبة: اإن من ال�شمات التي 

جتع������ل الكائن الب�رشي والذي يتميز عن  كل 

الكائنات احلية يف هذه احلياة مبيزة العقل، 

ن�ش������ان اإىل املعرفة والتوا�شل  والذي يدفع الإ

حرف وعر م�ش������رية تطور  وبع������د تدوينه لالأ

أ التط������ور املعريف والثقايف يجعل  الكتابة بدا

اأي جمتمع يف اأي زمان اأن يعرف هذا املا�شي 

خرين  أ الآ عر الكتابات، وي�ش������تطيع اأن يقرا

وهم بعي������دون عنه������م مما يحقق توا�ش������اًل 

فراد  ثقافياً وغنى معرفياً كبرياً، يف حياة الأ

وال�شعوب وهذه امليزة بالن�شبة للثقافة باأنها 

قليم واجلغرافية ول تقف  تتج������اوز حدود الإ

القوميات حاجزاً اأمامها لت�ش������بح ملكاً لكل 

الب�رشية وهذه النظريات �شواء يف حقل هذه 
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أو تلك، ما هي اإل ما اكت�ش������ب من  املعرف������ة ا

خرين فو�ش������ائل الكت�شاب متعددة  معرفة الآ

ومتنوعة وخا�ش������ة يف ع�رشنا الراهن وهذه 

الك������رثة والتعددي������ة ما هي اإل اكت�ش������اب من 

خرين فالثقاف������ة عملية تراكمية  معرف������ة الآ

آخ������ر فالتطورات التي  تنتقل م������ن جيل اإىل ا

حدثت يف كل جمال ما هي اإل اكت�شاب خلرات 

فردية وجماعية لكافة العلوم وال�ش������ناعات 

والكت�ش������افات وتكاملت واأ�شبحت يف خدمة 

�شل هو فاعلها،  ن�شان الذي هو يف الأ ذلك الإ

فال�ش������يارات التي نركبها لي�ش������ت ال�شيارات 

والقط������ارات منذ البداية ب������داأت تظهر فيها 

التقنيات وت�شتعمل فيها املفرو�شات واأجهزة 

نارة وتاأمني لئحة  ر�ش������ال والإ ال�ش������وت والإ

للم�ش������افرين يت�ش������افر مع تط������ورات اأخرى 

يف العلوم كافة، فالتطور الذي يح�ش������ل من 

ا�ش������تخدام الكهرباء وابتكاراتها منذ البداية 

أ�ش������بح اليوم ي�شتخدم الكهرباء  نارة ا على الإ

نارة واحلركة و�شحب املياه من  للت�شخني والإ

بار فتداخلت العلوم امليكانيكية والهند�شية  الآ

لت ما ي�شتعمل  وعالقة اجلاذبية و�شناعة الآ

أو الكهرب������اء اأو كالهما من  فيه������ا الوق������ود ا

اأجل اإنت������اج قيمة مادية كانت من وراء قيمة 

أنتجت  روحية امتزجت وتداخلت املعرفة، وا

ن�شان، فكل  مادة عر تركيبة كانت بف�شل الإ

�ش������ياء موجودة يف الطبيعة ولكن تركيبها  الأ

يف الزم������ان وامل������كان يجعل الثقاف������ة املادية 

وا�شحة للعيان.

كما اأن ذرات احلديد موجودة يف الرتبة 

وعملي������ة ا�شتخال�ش������نا لها بو�ش������يلة املعرفة 

والثقاف������ة يجع������ل احلديد اأمامنا يف �ش������يغ 

أو  متنوعة ما هو باأ�شالك تدخل يف امللفات ا

التو�ش������يل لنقل القدرة الكهربائية وذبذبات 

أ�ش������كال واأمناط اأخرى التي  ر�ش������ال ويف ا الإ

تت�ش������افر مع تط������ور كهربائ������ي وفني وتقني 

أو اإ�ش������منتي ليح�شل على  وتراكيب كيماوية ا

بناء م�ش������لح ن������اأوي اإليه كم�ش������كن تطور بعد 

ن�ش������ان معاناة مريرة يف مواجهة  اأن عانى الإ

نهار، ولكي يكت�شف  الطبيعة وفي�ش������انات الأ

أ�شياء اأمام عينيه وي�شيطر عليها عر خرات  ا

متتالية للتط������ورات والعل������وم املتقدمة التي 

أ�شكال  ا�ش������تطاعت اأن تتداخل من اأجل بناء ا

ن�شان. متعددة، كان بف�شل كل ذلك الإ

والت�شخي�ض البيولوجي للع�شوية يجعلنا 

اأكرث دقة يف و�شف اجلرعات وال�شتطبابات 

بع������د اأن نعرف مكونات كل واحدة منها على 

ح������ده وفائدتها وطريقة العالج، فاملثقف يف 

عل������م النف�ض يعرف يعال������ج الدوافع وبالتايل 

ميك������ن التوجيه با�ش������تثمار طاق������ات الفرد 

وتخلي�ش������ه من بع�������ض العوائ������ق يف حياته 
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وجتاوزه������ا دون اأن ت������رتك اأي اأثر يف حياته 

ال�شخ�شية، وكذلك املثقف جغرافّياً وتاريخّياً 

له ال������دور الكبري يف توجيه وت�ش������ليح الوعي 

القوم������ي للمجتم������ع واملواقع ال�ش������رتاتيجية 

والكيماويات  بالبيئ������ة  ومعرفتنا  واملعلومات 

تزي������د يف ابتكار م������واد جدي������دة وارتباطها 

بالتاري������خ واحلياة والعالقات امل�ش������رتكة بني 

�رش، يجع������ل املكان ذا  أو بني الأ املجتمع������ات ا

اأهمي������ة كبرية وهو ما يعط������ي البعد القومي 

ي م�ش������األة يف حياة ال�ش������عوب، ولهذا تكون  لأ

�شمة الكت�شاب من خ�شو�شيات الثقافة، ولو 

مل تك������ن كذلك ملا تطورت ه������ذه العلوم وهذه 

املبتكرات . 

� �لثقافة �سيء قابل للتعلم و�لتناقل: 

الثقافة لي�ش�������ت �ش�������يئاً بيولوجياً اأو غريزياً 

خر، اإمنا يقوم  اأو فطري������اً ينتقل من ف������رد لآ

ن�شان هذه املعلومات  باأ�شلوب التعلم فياأخذ الإ

ع������ر حوا�ش������ه اخلم�ض وقدرت������ه العقلية يف 

مور الذهنية وتختلف من فرد  املحاكمات لالأ

أ�شا�ش������ي يف  آخ������ر وللبيئة واملجتمع دور ا اإىل ا

تنمية حوا�ش������ه واإدراكاته العقلية، فالثقافة 

لي�َش������ت ت�ش������وير الواقع وحفظ������ه واإمنا هي 

اإع������ادة اإنتاجه من جديد، وهذا ما نراه ياأتي 

ع������ر تراكمات معرفي������ة �ش������اغتها الب�رشية 

وتنوعت املعارف وتع������ددت الذهنية لتطرح 

م������ا هو حمق������ق للب�رشي������ة واملجتم������ع غايته 

ومبتغاه  يف اأق�رش زم������ن واأقل تكلفة يف كل 

جمالت احلياة، ولتوؤمن احتياجات املجتمع 

�شباع الروحي  رغباته �رشيطة حتقيق حالة الإ

�ش������باع والتوافق  له������ذا املجتمع، فحال������ة الإ

تدع������م العادات وتقويها وتر�ش������خ مفاهيمها 

وتخل������ق لها حال������ة الدميوم������ة، فنالحظ اأن 

النت������اج الثقايف واحل�ش������اري ال������ذي يتوافق 

ن�ش������ان يف منظومة من القيم  مع حاجات الإ

كاحلق واخلري والقانون والعادات والتقاليد 

فراد  تدوم وحتقق حال اإ�شباع روحي لدى الأ

أو ذاك، وكل ما ليتوافق مع  لهذا املجتم������ع ا

ن�ش������ان ميك������ن اأن يلفظه املجتمع  حاجات الإ

من حياته، فالتناق������ل لهذه الثقافة واملعرفة 

ن�شان دون �شواه عر  والعادات هي �ش������مة لالإ

أي�ش������اً، والتي كانت نتاج تطور ثقايف  و�شائل ا

كاللغة مثاًل التي تكر�ض حالة التوا�ش������ل بني 

ف������راد فهي تتجاوز حدود املكان والزمان،  الأ

ن�شان هو الوحيد القادر على اأن ينقل ما  فالإ

قرانه، فقد ن�شتطيع اأن  اكت�شب من عادات لأ

ندرب كلباً على القيام باأمناط من ال�ش������لوك 

واحلركات، ولكن هذا الكلب غري قادر على 

قرانه، فالو�ش������ائل هي  نقل هذه التدريبات لأ

أ�شا�ش������ية  يف ح������د ذاتها هي حوامل مركزية ا

لت�شهيل اإدخال الثقافة من جديد يف احلياة 
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احلا�رشة، وذلك يجب اأن يتنا�شب وو�شع خطة 

يجابي منه،  طموحة ل�شتثمار هذا اجلانب الإ

أ�شا�شية  لت والتقنيات هي مكت�ش������بات ا فالآ

ن�شاين، وكذلك العلوم التي حتمل  ببعدها الإ

جنازات التي تقدم  يف طياته������ا الكثري من الإ

خدمات جليلة للف������رد واملجتمع وتطبيقاتها 

العملية التي ت�ش������هم يف اإيجاد روائز جديدة 

أ�شا�شيات يف تطورات قادمة، ويقول  قد تكون ا

مور اليوم يف كثري  اجلابري )بالفعل تبدو الأ

دوار بني الجتماعي  من جهات العامل وكاأن الأ

وال�شيا�ش������ي والثقايف قد انقلب������ت، لقد كان 

قل منذ  الت�ش������ور ال�ش������ائد من قبل عل������ى الأ

منت�شف القرن الع�رشين اأن العالقة بني هذه 

امل�شتويات الثالثة الرئي�شية هي يف احل�شارة 

املعا�رشة، عالقة تراتبية على ال�شكل التايل: 

الجتماعي اأولً ثم ال�شيا�شي ثانياً، ثم الثقايف 

اأخ������رياً، اإن هذا يعن������ي اأن العالقة اجلدلية 

بني هذه امل�ش������تويات الثالثة التي تنعك�ض يف 

املح�ش������لة على امل�ش������توى الثقايف، ويجد يف 

الوعي ال�شيا�شي والجتماعي تعبريه النظري 

أو تلك من  الذي يك������ون على هذه الدرج������ة ا

خبار التي   اإن نقل ال�ش������ور والأ
)8(

املطابقة(

قدمته������ا اإجنازات الب�رشية فهي تعر�ض على 

ال�ش������عوب كاف������ة للح�ش������ول عل������ى املعرفة، 

اأو يف الو�ش������ول اإليه������ا، فعلى �ش������بيل املثال 

كانت احلف������الت املو�ش������يقية مقت�رشة على 

ر�شتقراطية يف ح�شور احلفالت  الطبقة الأ

قرا�ض  املو�شيقية، بينما اليوم راجت عر الأ

املمغنطة، واأ�شبحت يف متناول كل فرد ودون 

عناء، ولكن تبق������ى الثقافة اجلماهريية هي 

تنمي������ة اأكر �رشيحة من املجتمع دون التمييز 

أو الفروق������ات الجتماعية بدلً اأن  الطبقي ا

تك������ون حالة  ترف لطبقة النبالء، كما كانت 

يف ع�ش������ور �ش������ابقة، واأق�ش������ت �ش������عوباً عن 

املعرف������ة، مما حقق اخلل������ل يف مناطق كثرية 

من العامل . 

� عاملي���ة �لثقافة: نالحظ هذه املعارف 

والتقني������ات والنظريات العلمية هي لي�ش������ت 

أ�ش������بحت ملكاً للجميع،  ملكاً ملبدعها، واإمنا ا

أ�ش������ياء اأخرى يف  وكذلك من ي�ش������يف على ا

جمال العل������م والتكنولوجيا ه������ي كذلك ويف 

ن يطّوف  ي منا يطم������ع لأ بداع لأ كينون������ة الإ

فكار التي يبتكرها كي ت�شبح عاملية،  هذه الأ

بداع، والتي يبحث عن  وهذه امليزة له������ذا الإ

خرين مبا ميكن اأن ن�شميه بعملية التناقل  الآ

والكت�ش������اب و�شولً اإىل حتقيق العاملية، مما 

بداعات ب�ش������ورته  جعل هذا التناغم من الإ

ف������كار والنظريات يريد  احلالي������ة وحت������ى الأ

فكار  أ�ش������حابها النجومية والعاملية لتلك الأ ا

يجابية يف ذلك، فهي تتجاوز  وهذه امليزة الإ
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قليمية وميكن اأن ي�شتخدم الفالح  احلدود الإ

لة الزراعية. الآ

طار ليكون ذا �شمة  وما ينتج عن هذا الإ

معينة لبع�������ض تلك التط������ورات والثقافات، 

كاأن نقول احل�ش������ارة العربية، واحل�ش������ارة 

نها  الغربية، احل�ش������ارة ال�رشقي������ة، وذلك لأ

تتميز بال�شمول وال�شتمرارية باحتوائها اأكرث 

من بقعة وجن�ض معني، وميكن اأن نقول على 

هذه ال�شاكلة ثقافة م�رشية، وثقافة فرن�شية، 

أ�شلوب احلياة  وثقافة  اإيطالية، ويق�شد بها ا

ن�ش������ان  الفك������ري واملادي، الذي يكت�ش������به الإ

فاأح�ش������ن ما يقال حول الف������رق بني الثقافة 

واحل�ش������ارة، اإن الثقافة م������ا نكون ونفكر به 

واحل�شارة هي ما نعمل به.

ومل يك������ن اخل������الف جوهري������اً فيما بني 

امل�شطلحني واإن كانت هناك اأوجه للخالف، 

فذلك باأن الثقافة ه������ي التي تاأخذ اجلانب 

الفكري وال�ش������لوكي، وما يطلق على اجلانب 

ن احل�شارة  املادي هو ال�ش������كل احل�شاري، لأ

ن�ش������ان،  يف التعري������ف ه������ي النتاج املادي لالإ

ويرى عامل الجتماع )توينبي: اأن احل�ش������ارة 

مرتبطة بعمليات خل������ق جماعية، لها بع�ض 

ن�ش������اق، وبهذا يرى اأن اأفريقيا ال�ش������وداء  الأ

عرفت الثقافة، ومل تعرف احل�شارة، وكذلك 

مل يحظ �شعب ال�شكيمو اإل بالثقافة( 

وظائف �لثقافة: 

بعد اأن عرفنا �شمات وخ�شائ�ض الثقافة 

أبعادها وما ه������ي مفرداتها، فالبد اأن  وم������ا ا

يتب������ادر للذه������ن م������ا الوظيفة الت������ي توؤديها 

فراد واملجتمعات عند ذلك علينا  الثقافة لالأ

اأن نحدد وظائف الفعل الثقايف والغاية التي  

ت�شعى من اأجلها  الثقافة.

ن�ش������ان  اأن الإ �سب���اع: مب������ا  وظيف���ة �لإ

�شا�ش������ي وهو املحر�ض للفعل  هو احلامل الأ

أي�شاً من قدرات وحاجات  الثقايف، وملا يحمله ا

مكت�ش������بة،  وا�ش������تعدادات  وفطرية،  غريزية 

مت حت�ش������يلها م������ن قبل املجتم������ع، مبختلف 

مكانات  �ش������افة اإىل الإ و�ش������ائل املعرف������ة بالإ

الفردي������ة التي يتمتع بها كل ف������رد منه، فاإن 

ن�ش������ان للف�ش������ول ممزوجة باحلاجة  حب الإ

والدواف������ع، واأحياناً امل�ش������ادفة لت�ش������توقفه 

وتدفع������ه للمعرفة وت�ش������تلزم منه الدرا�ش������ة 

والتمحي�������ض يف جوانبه������ا املختلفة، فيلفظ 

كل ما هو غري �رشوري، وما هو غري م�ش������بع 

أو املعرفية فيرتكه، فاإن  حلاجاته البيولوجية ا

هذا التفاعل مع الو�شط املحيط لهذا الفرد 

ومع اأقرانه ب�ش������كل خا�ض ليحقق اإن�شانيته، 

ومع الطبيعة ب�ش������كل عام ليكون متفاعال مع 

أ�شكالها كافة، ومل يكن علم النف�ض  أنواع احلياة وا ا

بعيداً عن هذا ب�ش������كل خا�������ض وكافة العلوم 
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أي�ش������ا ب�شكل عام، وي�ش������تمد هذا الفرتا�ض  ا

قوته من درا�شات علم النف�ض حول البواعث 

لية تل������ك الدوافع، وامليول  وال�ش������تجابات لآ

الفردي������ة واخل�ش������ائ�ض الجتماعي������ة التي 

ترت�ش������م مالحمها من خالل تلك التجمعات، 

ن الثقافة تتكون من جمموعة من العادات  لأ

والتقاليد، وهذه العادات والتقاليد ل ت�شتمر 

يف البقاء بني �شفوف املجتمع، اإل اإذا �شكلت 

اإ�شباعاً يحقق مطلباً وظيفياً للفرد واملجتمع 

على حد �شواء، واإن تطور اجلوانب واملعارف 

يف جوانب خمتلفة من العلوم �شينعك�ض ذلك 

عل������ى جوان������ب كثرية م������ن ع������ادات املجتمع 

وتقاليده، فتظهر بع�ض العادات التي تختزل 

من �ش������لوكيات معين������ة يف املجتمعات تكون 

العل������وم واملع������ارف كافة، اجلان������ب املهم يف 

تغرّيها، وقد تخفي اأحياناً �ش������لوكيات كانت 

قائم������ة قد تغري الزمن عليه������ا، والتي مل تعد 

توؤدي وظيفتها التي كانت عليها، والبديل عن 

ول، ف�ش������ال  ذلك مبا اأقل تكلفة وعناء من الأ

أنه �ش������يكون البدي������ل اللذيذ عنه ويجب  عن ا

اأن يحقق الدميومة، واإن مل يحققها �ش������ريجع 

املجتمع اإىل ما كان عليه يف ال�شابق من تلك 

الع������ادات والتقاليد، وعندم������ا يتناوب ظهور 

تلك العادات والتقاليد بني املجتمع بني فينة 

واأخرى، يدل دللة قاطعة باأن تلك العادات 

ك������رث اإ�ش������باعا ملتطلباته،  والتقالي������د هي الأ

أداء وظائفه، ومن هنا ن�ش������تدل  قرب اإىل ا والأ

مرين،  أي�شاً باأن احلفاظ على الرتاث يفيد لأ ا

ول اإننا نكت�ش������ف اأن هناك بع�ض العادات  الأ

ن�شان عر فرتات  والطقو�ض التي مار�شها الإ

حياته، كانت اأكرث اإ�شباعا له، ويعطينا درا�شة 

عن تطور تلك الع������ادات، والثاين منها يبني 

م������ا هو ثابت وما هو متغري يف تلك العادات، 

أزيل م������ن العادات  وكل م������ا كان ثانوي������ا قد ا

أ�شا�ش������ي،  الت������ي حلقت به، وا�ش������تمر ما هو ا

جيال عن  أي�ش������ا يعطي �ش������ورة اأخرى لالأ وا

طبيعة التغرّي التي ي�شيب العادات والتقاليد 

ن�ش������ان الطويلة، واملحددات  عر م�ش������رية الإ

خرى  التي اأدت اإىل التغي������ري يف اجلوانب الأ

ن�شان هو الذي يقرر  أي�ش������ا هي متغرية، والإ ا

وي������رى باأنها يف حاجة اإىل اأن ت�ش������تبدل اأو ل 

�شباع،  أي�ش������ا على قاعدة الإ ت�ش������تبدل،وهذه ا

فبع�������ض التقنيات املوج������ودة يف بيئة باآليات 

وتقني������ات اأخرى قد تو�ش������ل اإليها العامل عر 

تراكم������ات وجتارب ومعارف، وم������ع اأن هذه 

الدوافع وامليول والغرائز هي يف كل اإن�شان، 

وبالتايل �شتاأتي هذه التطورات وهذه العادات 

اجلديدة التي قد حتقق ح�ش������ورا ثقافيا يف 

اجلانب الروح������ي والفكري والثقايف وكذلك 

اجلانب املادي، وهذا ي�شكل حالة من حالت 
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�ش������باع، والكث������ري من املظاه������ر يف حياتنا  الإ

�ش������باع  نها  مل حتقق حالة الإ ظهرت وزالت لأ

املادي والروحي للمجتمع.

للثقافة وظيفة �لتو�فق :

آلية التغيري  اإن من النتائج الطبيعية هي ا

الثق������ايف والع������ادات والتقاليد و ي�ش������تلزمها 

احل������راك الجتماع������ي، وما ينت������ج عنه من 

حاج������ات جديدة، وقيم وُمثل اأخرى، فالبنية 

التحتي������ة تتطلب التغيري، مم������ا ينعك�ض على 

البنية الفوقية، والعالقة اجلدلية بينهما هي 

خر،فتظهر  كل واحد منها ه������ي انعكا�ض لالآ

قيم وموروث������ات، وجاءت بالتناقل من خالل 

احلراك الجتماعي وال�شيا�شي والقت�شادي 

لي�ش������كل متازجاً يف جمي������ع املعايري والتناقل 

هو من خ�شائ�ض و�ش������مات الثقافة  لت�شكل 

خليطاً يتوافق مع متطلبات املجتمع .

اإن كل ما تقدم يف �شل�شلة القيم اجلديدة 

ن�ش������اين جند  الت������ي تتوافق م������ع املحتوى الإ

توافقات جديدة تدف������ع املجتمع اإىل التغيري 

وقد يح������دث ه������ذا التغيري ب�ش������يغة اأخرى 

أف������راده ميكن  ه������ي اأن املجتمع و�ش������لوكيات ا

اأن تن������درج فيها بع�ض ال�ش������يغ الثقافية يف 

كل اأطيافه������ا، مم������ا ل ي������دع للمجتمع جمالً 

لالبتعاد عنه������ا على الرغم مما جنده خارج 

قناعات معتنقيها، وعن هذه القناعات اأي�شا 

قد تتغ������ري، واإن التكاثر الثقايف احلقيقي يف 

املجتمع يقا�ض بجودة العالقات بني اأع�شائه، 

وجودة عالقاته مع هوؤلء، هذه الثقافة هي 

التي ميك������ن اأن جنعل بذورها ب������ني النا�ض، 

ول نقف عند حد التلقني بقدر هذا الفعل، 

بل يج������ب اأن يالقي هو ذلك الفعل من اأجل 

تنميته، وهذا يندرج حتت مفهوم الثقافة اأن 

ن�شان مبا يحمله  خ�شو�ش������ياته تتوجه اإىل الإ

من �شفات جتعله اأكرث تكيفاً، واأن يكر هذا 

ن�ش������اين ويتنامى، فلن تكون الفائدة  الفعل الإ

�شخ�ش������ية فقط  واإمنا جماعية، وعلينا وزن 

الثقافة ولي�ض عدها، فبع�ض العلماء مثال ل 

يعرفون بع�ض التفا�شيل لبع�ض العلوم، وهم 

ل يجهل������ون طلباته، ولك������ن بذكائهم الثاقب 

ملام  بها ورمبا بطريقة  لديهم القدرة على الإ

اأخرى وفق روؤية ثابتة.

وم������ا يدع������و املثق������ف اإىل اأن ياأخذ هذه 

داب  اجلوان������ب املهمة يف املعرف������ة الكلية لالآ

والعل������وم، ويتوقف ذلك على قدرة املرء على 

التكي������ف الطبيع������ي والتواف������ق الجتماعي 

م������ع الواقع واإمكاناته فيخل������ق حالة التوازن 

النف�شي واملعريف .

ما فائدة �لثقافة ؟ 

ن�ش������ان الروؤي������ة   - حتق������ق الثقاف������ة لالإ

مور، ولكل  جمالية لالأ الوا�ش������حة والروؤية الإ
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ما يحيط به ويجد �ش������الته فيها، مما يجعل 

ح������كام، ويقوم  الف������رد متوازناً يف اإطالق الأ

هداف والغايات  بتحليل الدوافع وال�شلوك والأ

وال�شبل، ويعطي ال�شورة الوا�شحة وبالتايل 

تكون النتائج وا�ش������حة على م�شتويات حياة 

الفرد كافة وبالنتيجة يف م�ش������لحة املجتمع، 

أك������رث معرفة مبكانت������ه الجتماعية  وجتعله ا

خرين يف املجتمع وتفر�ض  ويقدر مكان������ة الآ

عليهم ات�ش������اقية يف التعامل وامل�ش������اركة يف 

جميع اأوجه الن�شاط الجتماعي.

وهام  ن�شان من الأ - بالثقافة يتخل�ض الإ

والعقد الت������ي ميكن اأن ت�رشف������ه عن الفعل 

يجابي بدلً من اأن يكون اإن�ش������اناً منطوياً  الإ

وهام  على ذاته ي�ش������تبدل املعرفة بدلً من الأ

أ�شا�ض لها �ش������وى اأمرا�ض نف�شية يف  التي ل ا

حلقة مفرغة التي تودي اإىل تدين م�ش������توى 

داء  داء الف������ردي وينعك�������ض ذلك عل������ى الأ الأ

الجتماع������ي وباملعرف������ة والعلم يك������ون اأكرث 

توافقاً اجتماعياً وبذلك باإدراكه التام جلميع 

أث������ريات البيئية والجتماعية واتخاذ فعل  التا

ال�شواب .

ن�ش������ان اأن يطرد  - وبالثقاف������ة ميكن لالإ

فكار ال�ش������لبية  كل املفاهي������م اخلرافي������ة والأ

وال�ش������عوذات وي�ش������تبدل املعرف������ة التي تعود 

باملنفعة عليه وعلى جمتمعه املحيط به .

فراد  أي�ش������اً ي�ش������هل على الأ - وبالثقافة ا

اإي�شال بع�ض املفاهيم واملبتكرات والنتقال 

به������م اإىل طريق ال�ش������عادة، فمعرفتنا بالعلوم 

واللغ������ات جتعلن������ا اأكرث معرفة بالت�ش������ورات 

والنت������اج احل�ش������اري لتلك ال�ش������عوب وهذه 

املعرف������ة ت�ش������اهم يف رف������ع م�ش������توى الوعي 

اجلماه������ريي يف م�ش������تويات املعرف������ة كافة، 

فامل�ش������طلحات التي حتمل يف طياتها الكثري 

من الدلئل املعرفية، وبالثقافة ي�ش������هل على 

املجتم������ع الّط������الع على كل ه������ذه اجلوانب 

خرين، كما ميكن ا�ش������تيعاب  املعرفية لدى الآ

ما ت�ش������ّوره تلك الأمم م������ن تعاريف وتعابري 

وتراث بقيمته املعرفية كماً وكيفاً.

ن�ش������ان اأكرث اإر�شاًء  - بالثقافة ي�شبح الإ

حلاجاته البيولوجية والفيزيولوجية والتعرف 

عل������ى الت�رشي������ح الكام������ل جل�ش������مه ومعرفة 

اأع�ش������ائه وتاأدية وظيفة كل منها على اأكمل 

وجه والتعرف عل������ى املحيط وبكل ما ميكن 

أن ي������دور حوله م������ن عوامل وكائن������ات اإدراكه  ا

للدوافع ال�شخ�شية والنفعالية وال�شتجابات 

الفردي������ة والغرائ������ز واملي������ول وجميع اأمناط 

ال�شلوك الع�ش������وي وبالتايل معرفته امل�شبقة 

ع�ش������اء لتلك الوظائف فيكون  لتاأدية هذه الأ

أكرث توازناً نف�ش������ياً وبيولوجياً واجتماعياً مع  ا

حكام يف  أبناء اأقرانه وتكون الأ خرين من ا الآ
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أب�شط �شكل فيها  وموؤدية الغر�ض ومتوافقة  ا

مر حول جملة  خرين، ول يتوق������ف الأ مع الآ

ن�ش������ان، واإن يف كل جوانب  املع������ارف عند الإ

ن�ش������ان متاأثرا مبا حوله  خرى، فالإ العلوم الأ

وموؤث������را، وهذا يتوقف عل������ى درجة الثقافة 

التي يحملها وينتجها.

-  وللثقاف������ة دور ه������ام باإعطاء �ش������ورة 

وا�ش������حة للما�ش������ي والّطالع على الغري من 

ف������راد وكل منتج������ات هذه  املجتمع������ات والأ

ال�شعوب وتراثها وح�ش������ارتها فاملعرفة تاأتي 

عن طريق اللغة التي تعتر �ش������ورة وا�شحة 

لتل������ك املعارف الت������ي تتداخ������ل وتتكامل يف 

بيئات خمتلفة.

فعلى �ش������بيل املثال: خم������رتع الهاتف بعد 

اكت�ش������افه للذبذبات يف ال�ش������يالة الكهربائية 

أولية وتناولها يف هذه  بنى عليها من نظرية ا

ال�ش������يغة يف حني تناول اآخرون هذه ال�شيالة 

وا�شتخدام الكهرباء يف تطبيقات اأخرى مثل 

ال�شتخدام يف ن�رش احلرارة اأو احلركة وكذلك 

أو اآلت الت�شجيل ويف  ت�شغيل اأجهزة ال�شوت ا

جمالت التريد وكذلك اأجهزة النور .

ومم������ا يدعو للق������ول ب������اأن الثقافة تكون 

متفاعل������ة يف جميع الجتاه������ات والنواحي 

ولتنتق������ل م������ن جماله������ا الروح������ي واملعنوي 

يف التفك������ري م������ع عوامل م�ش������اعدة وجتارب 

خرى ل������دى الفرد مما  وخ������رات العل������وم الأ

يق������دم يف الذاكرة لولدة جان������ب مادي لكل 

هذه املكونات التي �ش������تكون عاماًل م�شاعداً 

يف تكون ثقاف������ة معرفية يف جانبها الروحي 

وهل������م ج������راً، فالقط������ار الكهربائ������ي مل يكن 

منذ البداية بهذه ال�ش������ورة وكذلك ذبذبات 

ن ما بني  ر�ش������ال الريدي وكيف اأ�شبح الآ الإ

البداية وم�ش������رية التطور التي و�شلنا بها اإىل 

يومنا هذا ت�ش������ري عجل������ة الثقافة، وبقدر ما 

تكون ه������ذه العجلة منتظمة يف حركتها دون 

تلكوؤ تكون النتيجة اإيجابية.

ن�شان اأكرث �شيطرة  - وبالثقافة ي�شبح الإ

ن�ش������ان  على الطبيع������ة فمنذ البداية كان الإ

�ش������جار، وبحث عن و�ش������يلة  أوراق الأ يرتدي ا

اأخرى فلب�ض جلود احليوانات.

طعمة بعد �شّيها بعد  وا�شتذواق بع�ض الأ

اكت�ش������اف النار، وبنى بيته الطيني، فاإذا ما 

أو عا�ش������فة ثلجية دمرته، فبنى  هبت الريح ا

غريه باأ�ش������د واأعتى من ذلك، زرع وا�شتاأن�ض 

احليوانات وقتل بع�شها من املفرت�شة وتغلب 

عليها، وبعد اأن اكت�ش������ف النار ا�شتخدمها يف 

اأغرا�ض متعددة وبنى ال�ش������دود التي خففت 

عنه الكوارث من الفي�ش������انات وال�شتخدام 

بنية  مثل للمياه يف اأوقات اجلفاف و�شيد الأ الأ

ن�شان  �ش������منتية واحلواجز، فكان عراك الإ الإ
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مع الطبيعة طوياًل حتى �شخرها خلدمته يف 

ع�رشنا احلديث اأمام تقلبات الع�رش واملناخ 

عا�شري والفي�شانات. واأمام الأ

- بالثقافة ي�شبح الفرد اأكرث اتزاناً واأكرث 

توافقاً اجتماعياً واقت�شادياً و�شيا�شياً ويكون 

اأكرث ا�ش������تغاللً لقوته وفكره على اأكمل وجه 

من اأجل خدمة الب�رشي������ة جمعاء، وبالثقافة 

يكون الفرد اأكرث ثقة بنف�ش������ه ويكون له دوراً 

فاعاًل يف جمالت احلي������اة كافة ويكون اأكرث 

ي������ة فك������رة والتعرف عل������ى الذات  حري������ة لأ

وموقعها ب�ش������كل �ش������حيح وبالتايل ي�شبح له 

خرين يف موقعهم  املوقع ال�شحيح وي�شع الآ

حكام واملعايري . ال�شحيح عند اإطالقة الأ

ن�ش������ان ما وراء  - وبالثقاف������ة يع������رف الإ

الطبيع������ة، فالفك������ر الذي اأدرك ب������اأن هناك 

ن�شان  أ�شياء وعلاًل تنظم �ش������ري الطبيعة فالإ ا

ن�شان  ن الإ اأوىل بهذه املعرفة بتلك امل�شائل لأ

وحده الذي له ثقافة.

اإن الناظر اإىل ثقافتنا العربية املعا�رشة، 

أننا نعي�ض يف  ويف ظل تل������ك املتغريات، جند ا

اأزمة ثقافي������ة متمثلة يف عدم اإنتاجنا املادي 

للثقاف������ة، وهو متوقف على اجلانب الفكري 

والروح������ي فقط، ول ميكن جتاهله، ولكن ل 

يكفي العتماد علي������ه، بل ما فائدة ذلك اإن 

مل ينتج مادة عل������ى اأر�ض الواقع، على الرغم 

أنتجه اإل ملاما ل يرقى اإىل امل�ش������توى  اأن م������ا ا

املطل������وب واملع������ول عليه، فاأ�ش������بح يف دائرة 

مغلقة ت�ش������تمد مادتها من املا�ش������ي الذي ل 

يزال يجرته الكثري م������ن املثقفني بالتغني به 

�شافة عليه من �شيء، يف حني الغرب  دون الإ

أنتج م������ن ثقافته وعلوم������ه جانب مادي  قد ا

أ  كبري، تزامن مع تغيب ذلك عند العرب، وبدا

يغدق به ال�رشق الذي هو باأم�ض احلاجة اإليه 

أم كارهاً، والذي مل ي�ش������تطع ا�شتخدام  راغباً ا

ذلك النتاج املادي والتقني ب�شكل �شحيح من 

اأجل تطوير بنيته املادية، ومن هنا �شيكون له 

انعكا�ض على البنية الفوقية، ومتعلق باملوروث 

الفك������ري الذي ب������داأت تظه������ر مالمح هوى 

الغرب يف ثنايا جيل ال�شباب واليافعني، ويف 

وقت اأخذ املثقفون واملفكرون العرب تداول 

تلك امل�شطلحات الفكرية واملعرفية واإن كان 

ذلك بق�شد اأو دون ق�شد، والتي حتمل بني 

خرين لتحل بدل من ثقافتنا  طياتها ثقافة الآ

ت قنواتنا الف�ش������ائية،  العربي������ة، وقد م������الأ

ودورياتنا وتناولته������ا ندواتنا الفكرية لبع�ض 

كالعوملة و�رشاع احل�شارات  امل�ش������طلحات، 

و�شط بق�ش������ميه الكبري واجلديد،  وال�رشق الأ

ثر يف نفو�������ض اأجيالنا  و�ش������يكون وا�ش������ح الأ

القادمة.

زمات  أي�شاً �شكاًل اآخر من الأ كما نالحظ ا
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التي تواجه املثقف والثقافة، فيعتمد املثقفون 

اليوم على لون واحد من املعارف والعلوم، دون 

خرى، فاملعرفة كلية  النظ������ر اإىل اجلوانب الأ

يج������ب األ تتجزاأ هذا ما كان يطلقه املجتمع 

نه يجب اأن يلّم بكل جوانب  على الفيل�شوف لأ

املعرف������ة، و ينطق باحلكمة، فهذا يقودنا اإىل 

�ش������ياغة مقدمات �شحيحة و�ش������ليمة، لكي 

ن�ش������ل اإىل نتائج �شحيحة و�ش������ليمة، فلماذا 

أ�ش������عنا الوقت يف غري حمله ؟.. فاأ�ش������بحنا  ا

جيال القادمة،  جنرت باملا�شي، ونطلب من الأ

ومل ن�ش������ع اأمامهم هذه ال�شرتاتيجيات لكي 

ي�ش������ريوا عليها واثقي اخلطا، وهذا ال�شبب 

الرئي�شي باأننا قد خرجنا من التاريخ، ونعي�ض 

اليوم على �ش������فاف احلا�رش، فماذا �شيكون 

امل�شتقبل ما دام احلال هكذا .

نظرية الثقافة – �شل�شلة عامل املعرفة – تاأليف جمموعة من الكتاب . ترجمة: د.علي �شيد ال�شاوي   -1

ط/ يوليو ���1.

امل�شاألة الثقافية - د. حممد عابد اجلابري – مركز درا�شات الوحدة العربية – بريوت – ط / ت�رسين   -2

.1��� /2

الثقاف���ة الفردي���ة والثقاف���ة اجلماهريي���ة – املوؤلف لوي����ض دوللو - ت: د. خري الدي���ن عبد الرحمن   -3

– وزارة الثقافة - 1��3.

�شكندرية – ���1. النرثبولوجيا الثقافية – دار املعرفة اجلامعية – جمموعة من الباحثني – الإ  -4

�شياء( – املوؤل���ف :يوليو�ض ليب�شي- ت: كام���ل اإ�شماعيل –  ن�شاني���ة )يف اأ�ش���ل الأ بداي���ات الثقاف���ة الإ  -�

من�شورات وزارة الثقافة- ���1.

ع���الم يف الكويت-  املثقف���ون وال�شلط���ة يف عاملن���ا العرب���ي – د. اأحم���د بهاء الدين – كت���اب وزارة الإ  -�

.1���

الواق���ع الراه���ن للثقافة العربية – جمل���ة الوحدة العربية – املجل�ض القوم���ي للثقافة العربية –   -�

آذار :1��3. العددين 101/ 102- �شباط وا

معجم خمتار ال�شحاح – دار احل�شارة العربية – بريوت .  -�

الهوام�ض:

خمتار ال�شحاح.  -1

املراجع وامل�صادر
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4-  املعجم الفل�شفي املخت�رس .
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�-  نظرية الثقافة – �ض: �42.

النرثبولوجيا الثقافية.  -�
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أبو خالد فيها �ش������عوبات لميكن اإغفالها، هذا بالن�شبة  الكتابة عن خالد ا

أما بالن�ش������بة يل فهي م�شاعفة  ������فة، ا للدار�ض الذي يريد تقدمي درا�ش������ة منْ�شِ

أو على م�ش������توى العالقة احلياتية  ال�ش������عوبة، اإن على م�ش������توى الدرا�ش������ة، ا

احلميم������ة الت������ي متتد على قرابة اأربعني �ش������نة، واإذا كان الزم������ن، مبا قّدَمه 

من ماآ�ض وانك�ش������ارات، خالل هذه ال�شنوات قد غرّي الكثري، ف�شطب، وحمى، 

واأعاد كتابة بع�ض ماكتب، فاإن خالد، يف م�ش������احة وا�ش������عة ظّل ع�ش������ّياً على 

�ساعر وناقد و�أديب �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان زهري ح�سيب.

❁

˜

خالد �أبو خالد

قمـــــــار  �لقادمـــــــــة �و�و�لأ

❁❁

عبد الكرمي الناعمعبد الكرمي الناعم
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أ مع هذا ال�شديق  أبدا أين ا ذلك التغيري، فمن ا

التواأم:

 ه������ي م�ش������كلة، ولي�ض باملق������دور، كما ل 

أنه مطلوب مّنا اأن نتخلى عن عواطفنا  اأظن ا

اجلميلة، ليف احلي������اة وحدها، بل حتى يف 

ي  أية قراءة لأ دبية، ل�شيما واأن ا الدرا�شات الأ

ن�ّض لميك������ن اأن تكون خارج التذّوق، ونحن 

دبية لعّما يت�شّبه  هنا نتكلم عن الن�شو�ض الأ

دب، يف اأح�شن اأحواله،  بالأ

أب������و خالد  أتكل������م ع������ن خالد ا ن ا أن������ا الآ ا

أّي �ش������اعر حني  ن ال�ش������اعر، ا ن�ش������ان(، لأ )الإ

يع������اين من انكما�ض يف م�ش������احة اإن�ش������انيته، 

مهم������ا حاولن������ا اإغفاله������ا، فال ب������ّد لها من 

الظهور، ب�ش������كل م������اء حتى يف ال�ش������عر، يف 

أو القريب������ة، اأو يف الظالل  املع������اين البعيدة ا

فق ملن ي�شتطيع  يحاءات التي تلوح يف الأ والإ

أننا لن�شتطيع اإلزام ال�شعراء  روؤيتها، ول�شك ا

الذين ي�ش������كون من �شعف ما يف هذه املادة، 

مبا لي�������ض يف مقدورهم، اأو مبا لي�ض هو من 

أننا ننظر  طبيع������ة جوهرهم، وهذا ليلغ������ي ا

أ�ش������عارهم من زاوية فنية بحتة، غري اأن  اإىل ا

هذا ليفر�ض علينا اأن نغفل عّما هو اإن�شاين 

باذخ، خا�ش������ة واأن ال�شعر بعامة هو ابن تلك 

أبو خالد العروبي  أتكلم ع������ن خالد ا ر�ض، ا الأ

الفل�ش������طيني الذي مازال ي�رّش على قدا�شة 

اخلندق الذي تخلّى عنه من تخلّى، و�ش������اوم 

عليه من �شاوم، 

أتكلم ع������ن خالد ابن ال�ش������هيد املعروف  ا

)�ش������الح احلم������د(، اأح������د القادة اخلم�ش������ة 

وائل يف ثورة الق�ّش������ام، الذي ُعرف با�شم  الأ

أبو خالد( فكر�ض ابنه )خالد( كنية خا�شة  )ا

أننا حني ن�ش������األ  أبو خالد( لدرجة ا ب������ه هي )ا

يف فندق م������ا عن )خالد �ش������الح اأحمد(، -

ول�ش������ت اأدري كيف حتّولت كنية )َحمد( اإىل 

)اأحمد(؟!!حني ن�ش������األ عن ذلك ال�شم نقول 

اأن لي�ض بيننا من يحمله، ونكت�شف فيما بعد 

أبو  اأن ه������ذا اخلالد �ش������الح اأحمد هو خالد ا

خالد!!

أ�������رّش )خالد( على هذه الكنية كان  حني ا

ينتمي اإىل )ال�ش������هادة( التي تّوجت راأ�ض ذلك 

الوالد يف ثورة الق�شام، هذا النتماء �شيظل 

قدره حتى اآخر حلظة، وكان من اأقدار انتمائه 

واعتزازه باملقاوم������ة التي اأعلى تاج فيها هو 

ردن يف  غوار يف الأ ال�شت�ش������هاد.. ذهابه لالأ

بداية العمل الفل�ش������طيني مع منظمة )فتح(، 

أنه هو الذي  وكان مع������اون قائد قطاع، ونقل ا

كان يقود ذلك القط������اع عملياً، وقد حتّدث 

عنه ج������ان جينيه الفرن�ش������ي ال�ش������هري فيما 

كتبه عن جتربته يف معاي�ش������ة الفدائيني يف 

أر�ِش������ل اإىل  غوار، وكان من نواجت ذلك اأن ا الأ
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فيتن������ام يف ذروة جتربتها يف حرب )التحرير 

ال�ش������عبية( التي انهزمت فيها اأمريكا، فاتبع 

دورة نظرية وعملية فيها،

أتكلّم عن ابن ال�ش������هيد الذي تنقل على  ا

م�ش������احات وا�شعة من العمل يف احلرف وهو 

�ش������غري بعد، وكان وهو يحمل )درفة( الباب، 

يف العدي������د من املّرات، ح������ني عمل جّناراً.. 

كان اإذا �ش������اهد ورق������ة مطبوع������ة مرمية يف 

ال�شارع، ي�شند الباب الذي يحمله على اأحد 

أ مافيها،  اجل������دران، ويتن������اول الورقة ليق������را

وكاأنه كان يوؤ�رش منذ البداي������ة، فيكاد يتنّباأ، 

عن غري معرفة، بالطرق التي �شوف يرجتل 

افتتاحاتها،

أب������و خالد، رمبا دون ق�ش������د منه  خالد ا

أي�شاً، منذ اأن فقد اأر�ض فل�شطني، ليقّر له  ا

قرار، فهو دائم التنقل وال�شفر، مايكاد يعود 

اإىل البيت حتى يتهياأ ل�شفرة قادمة، و�شاعده 

على ذلك كرثة الدعوات التي توجه له،حتى 

ل������كاأن ال�ش������تقرار، خ������ارج اأر�ض فل�ش������طني 

بالن�شبة له غري ممكن، 

ذات جل�شة، وهي لي�شت بعيدة من الناحية 

مة، وعرجت على  الزمنية، اأخذتنا هموم الأ

أ�شفاره املتوا�ش������لة، فقال: » ثق يا  مو�ش������وع ا

أنني فور عودت������ي اإىل تلك القرية  �ش������ديقي ا

فلن اأغادرها اإطالقاً« -يعني قريته التي نزح 

منها يف فل�شطني، قرية )�شيلة الظهر( الواقعة 

بني نابل�ض وجنني- حتّدث عودته اإليها وكاأنه 

عائد اإليها يف �شباح اليوم التايل،

لقد كانت فل�ش������طني، وما زالت، بهويتها 

العربية ال�شاطعة هي املدار الذي ت�رشق فيه 

اأقمار خالد، من اأول ق�شيدة ن�رشت له حتى 

أّن ثمة  اآخر ن�ض من ن�شو�ش������ه، واآن �ش������عر ا

ماينبىء بخطوات ل حتمل �ش������فاء ال�شهادة 

وعلوَّ جمده������ا، غادر )التنظيم( وظّل ملتزماً 

بالق�شية، وي�شتطيع من يريد التتبع اأن يتمعن 

يف عناوين جمموعاته ال�شعرية:

- و�شام على �شدر امليلي�شيا

�رسفية - ق�شائد منقو�شة على م�شلة الأ

- تغريبة خالد اأبو خالد

- اأغنية حّب عربية اإىل هانوي

- اجلدل يف منت�شف الليل

- و�شاهرًا �شالحي اأجيء

- بي�شان يف الّرماد

- اأ�شّميِك بحرًا اأ�شّمي يدي رماًل

- دمي نخيل للنخيل

- رمح لغرناطة

- معلقة على اأبواب جنني

اإذا ا�شتثنينا عنواين »اجلدل يف منت�شف 

أ�ش������ّمي يدي رماًل«  أ�ش������ميك بحراً ا الليل« و»ا

اللذين ل يختلفان يف التوّجه والنتماء.. فاإن 
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خرى تذهب  جميع العناوين الأ

بنا وبه مبا�رشة اإىل فل�شطني، 

ولكي ليظل الكالم عن خالد 

ال�ش������خ�ض الذي نعرف، على 

ماي�ش������تحقه يف هذا اجلانب 

طلبت  والذي  املتنوع،  الغني، 

من������ه اأكرث من م������ّرة اأن يكتب 

�شيئاً من ذكريات تلك احلياة 

يعد،  الّرحابة، وكان  الوا�شعة 

وت�ش������عر برغبت������ه يف ذل������ك، 

ولك������ن.. بينه وب������ني التنفيذ 

اأن التنفيذ يحت������اج اإىل جهد 

كبري م������ن العن������اء، واملتابعة، 

اأن عدم  والن�رشاف، واأرجح 

قدرت������ه عل������ى التوق������ف عن 

اجلولن ت�شكل عقبة كرى، 

هاهو يجّرنا مرة اأخرى للكتابة عنه، 

�شاأحاول الذهاب اإىل العوامل ال�شعرية عند 

أبو خالد، على مايف ذلك من �شعوبة،  خالد ا

يف مق������ام )مقالة( يف احتف������اء حمّدد، وكنت 

فكرت، اأكرث من م������ّرة يف الكتابة عنه، ولكن 

�شعوبات حمّددة كانت حتول بيني وبني هذا 

م������ر ياأتي يف طليعته������ا اأن الكتابة عن اأي  الأ

ق�شيدة له يحتاج اإىل ن�شف كتاب اإن مل يكن 

كتاب������اً بكامله، والكتابة ع������ن مالمح جتربته 

خرى اإىل كتاب، وها  ال�ش������عرية حتتاج هي الأ

أ�ش������ّدد على كلمة )اأحاول( اأن  أنا )اأحاول(، وا ا

أب�ش������ط اأهّم هذه املالمح، ع�ش������ى اأن ت�شكل  ا

أو اأن يحفز تق�ش������ريي اأحد النقاد  مفتاحاً، ا

أ�ش������عر  العرب فيت�ش������دى لهذه املهمة، التي ا

أ�شتطيع اأن اأقوم بها خري قيام. أنني لا ا

1- من حيث �مل�سمون، 

أبو خالد م�ش������حون  اأ�رشن������ا اإىل اأن خالد ا

بالهّم الفل�ش������طيني، بهويته القومية، وحيثما 
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ألوان  جتّولت يف عوامله �شتجد اأنك ذاهب اإىل ا

فل�شطني املمتدة من املحيط اإىل اخلليج، ومل 

توؤثر، �شلباً، يف هذا التوجه الرتدادات التي 

اأ�شابت معظم ال�شعراء العرب بعد ما ي�شمى 

انك�شار امل�رشوع القومي، فقد ظّل على ولئه، 

َرج ولهي������اّب، وكاأنه يقول، بطريقة  غري حُمْ

غري مبا�رشة، اإنه ع�ش������ي على ال�شت�ش������الم، 

وعل������ى تبديل الطريق ال�ش������حيح، ولعل هذا 

اللت������زام قد دفع بع�ض الذين تعبوا، وبع�ض 

الذين ل يوؤمنون ب�شيء، ا�شمه العروبة، وبع�ض 

ذوي القام������ات القريبة ج������داً مّما يوطاأ، ول 

ر�ض هذا الوطن،.. ر�������ض، اإجاللً لأ اأقول الأ

ا اإىل اتخاذ موقف �شلبي من هذه  دفع بهم اإّم

التجربة، من خالل ال�شمت عنها، اأو خالل 

أو ما كان  التغري������ر ببع�������ض الق�رّش للغم������ز ا

أّن هذا، وما نعرفه، وما  من ف�ش������يلته، غري ا

لنعرفه من دوافع عند هذا وذاك، مل ي�شتطع 

أبو خالد، فهو اأحد جنوم  اأن يحجب خال������د ا

ال�شعر املدعوّوين اإىل مهرجاناته، والواقفني 

على من�شاته العالية، من مغرب هذا الوطن 

�شارة اإىل اأحد  حتى م�رشقه، وهنا لبد من الإ

املالمح الهامة يف �ش������عره وه������و )التفاوؤل(، 

والنك�ش������اف  والت�ش������ظي،  الت�ش������دع  فرغم 

الر�ش������مي الذي يبلغ درجة الف�شيحة، ورغم 

ذهاب ع������دد من املواق������ع الفاعلة يف الدول 

العربية اإىل التن�ش������يق مع الع������دو، والتواطوؤ، 

فهو ليياأ�ض، وجوهر هذا املوقف رهانه على 

مة التي يحب�ش������ها ويعطلها  قدرات ه������ذه الأ

الذين ل اأوطان لهم غري م�شاحلهم.

❁    ❁    ❁

2- من حيث �لبنية �لفنية:

اأتوقف عند املالمح التالية:

 - �مللحمية

أب������و خال������د  تت�ش������ف ق�ش������ائد خال������د ا

ب�)امللحمية(، فهي ذات نف�ض طويل، متدفق، 

خذ النف�ض حتى  قلياًل ماجتد فيها حمطة لأ

لكاأنها �ش������ورة �شعرية عن تدفق اأحداث هذا 

ن،  الوطن منذ اغت�ش������اب فل�شطني حتى الآ

ن ذاته �شورة النزوع يف الوجدان  وهي يف الآ

العرب������ي ال������ذي يناأى بنف�ش������ه ع������ن األعيب 

ال�شيا�ش������ة الت������ي اأ�ش������بحت لعبة مك�ش������وفة 

مف�شوحة، وخا�ش������ة على امل�شتوى الر�شمي 

الذي انعدمت فيه املالم������ح العربية، وحلّت 

مريكية، هذه امللحمية  م������الءات الأ حملها الإ

مل، والتم�شك  تفرد اأجنحتها يف �شماوات الأ

بفل�ش������طني كل فل�ش������طني لينق�ض منها �شر 

واحد، وبالرهان على امل�شتقبل، وهذا يعني 

مة  اأن كل النك�ش������ارات التي اأ�شابت هذه الأ

مة،  مل تزعزع اإمي������ان خالد بامل�ش������تقبل وبالأ

ولذا فهو يحدو ن�شالها، ويغني لنت�شاراتها 
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القادمة، بروح تفاوؤلية، وامللحمية يف ق�شائده 

لي�ش������ت حمكومة برتاجيدية غيبية تتف�ش������ل 

أر�������ض ما، بل هي ملحمية من  فوق خريطة ا

قدار لمن ي�شت�شلم لها،  ي�رش على �ش������نع الأ

واأعتق������د اأن طول ق�ش������ائده ق������د حال بينها 

وبني الت�ش������دي لدرا�شتها كق�شائد متفرقة، 

ن درا�ش������ة اأي منها درا�ش������ة وافية �ش������يجد  لأ

الدار�ض نف�ش������ه فيها وهو م�ش������طر لتاأليف 

كتاب، وهذا يفر�ض على دار�ض �ش������عر خالد 

اأن يدر�ض املالمح العامة يف �شعره، ولئن كان 

أنه  يف هذا �ش������يء من ح�ش������ور ال�شمول غري ا

على ح�ش������اب بع�ض الدقائق والرقائق التي 

بداع ال�ش������عري، ويف  توؤلف جزء حميماً يف الإ

�شياغاته، ويف منمنماته، ولعلني حني اأقول 

هذا اإمنا اأجد لنف�ش������ي عذراً يف تق�ش������ري ما 

أ�شعر به،  ا

ومالمح هذه امللحمي������ة تتجلى يف تتابع 

املفردات وال�شور واملعاين وعلو موجها نرًة، 

حداث  وتنامي������اً، وا�ش������طخاباً، ويف من������و الأ

�ش������عرية،  باأ�ش������اليب  الداخلي������ة واخلارجية 

ن دراما الق�ش������ية الفل�شطينية يف �رشاع  ولأ

مة مل تنته ف�ش������ول فاإن هذه امللحمة  هذه الأ

ال�شعرية تتالحق ف�شولً، واملعركة يف اأوجها، 

فاأنى لها اأن تختتم؟!!

ميكننا اأن ن�ش������ري يف هذا ال�ش������ياق، على 

غ������ري تتب������ع وتق�������ض اإىل بع�������ض العناوين؟ 

ودي�ش������ة اليونانية، بل  »العودي�ش������ا« ولي�ض الأ

أبو  »العودي�شا« الفل�ش������طينية، »تغريبة خالد ا

خالد«، والعنوان م�ش������حون بح�ش������ور تغريبة 

بني هالل، بن�ش������ها ال�شعبي، وبح�شورها يف 

الذاكرة كمناخ فرو�ش������ي ثقايف اأخالقي على 

مدى فرتة غري ق�ش������رية من الزمن، وخا�شة 

أبواب جنني«  يف بالد ال�ش������ام. »معلقة عل������ى ا

يحائي بني  م������ن خالل الرب������ط املبا�������رش والإ

املعلق������ات كقيمة ثقافي������ة وجدانية وامللحمة 

التي جرت ف������وق اأر�ض )جنني( يف حالة من 

ال�شمت الر�شمي املذهل.

�ش������ارة يف  لعله من املفيد واملن�ش������ف الإ

أبو خالد قد غيب  هذا ال�شياق اإىل اأن خالد ا

أو ذاك، يف م�ش������احة  ر�ش������مياً، به������ذا القدر ا

�شباب  احل�ش������ور الفل�ش������طيني الر�ش������مي، لأ

يواجهها ال�ش������اعر الذي ق������د تكون له وجهة 

نظر لتتفق م������ع وجهة نظر من بيده القرار 

فاإذا هو مرمي يف زنازين الن�شيان وال�شطب 

املتعّم������د، غري اأن ال�ش������ارع الثق������ايف العربي 

يظل متقدم������اً على مثل ه������ذه الروؤية، ولذا 

فهو يعرف كيف يع������ر عن تقديره واعتزازه 

ب�شعرائه.

�شاأكتفي بتقدمي مقطع واحد يحمل روح 

أ�شدد على كلمة اللتزام  اللتزام والتفاوؤل، وا
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التي حتولت على اأيدي البع�ض اإىل ما ي�شبه 

املنق�شة!!

زبد ح�سارِك.. فافتحي دمنا.. �سنخرج من بقايانا �إلينا

زبد.. �سندخل يف ع�سور لت�ساومنا علينا

وىل وجع بحجم خروجنا �لعربي عن �أ�سمائنا �لأ

وكون �سا�سع لرمادنا.. وقيامة �أخرى وج�رس للعبوْر

طون و�أنت �أغلى.. زبد ح�سارك.. و�لغز�ة مَورَّ

ّلْم ل�سباح هذ� �حلزن فاكهة.. و�سُ

ْم مل�ساء هذ� �حلزن ر�فعة َوَبْل�سَ

لفر�قنا ماأمْت

ولقاوؤنا منجْم

فح�ش������ارها زب������د، والدخ������ول يف ع�رش 

امل�ش������اومات زبد، وث������ّم كون �شا�ش������ع للرماد 

الذي �ش������تنبعث منه تلك العنق������اء يف واحد 

من قياماتها، وثمة ج�رش للعبور، والغزاة هم 

املورَّطون، ويف م�ش������اء ه������ذا احلزن الطاغي 

رافعة وبل�شم، والفراق ماأمت، واللقاء منجم

❁    ❁    ❁

 - �لغنائية

�شا�ش������ية  الغنائي������ة ملم������ح من املالمح الأ

أبو خالد، واأعن������ي الغنائية  يف �ش������عر خالد ا

بوجهيها. الذاتي املغيب ذاته ل�ش������الح ماهو 

ع������ام، والغنائية ال�ش������ادرة اإيقاعاً، جر�ش������اً، 

وتالحق تناغمات �ش������وتية لت�ش������در اإل عن 

يقاع يف التفعيلة الوزنية، الوزن الذي  بنية الإ

أني�ض »الوزن القومي«..  ي�ش������مّيه د. اإبراهيم ا

هذه الغنائية وا�ش������حة جلّية، تعلو باإيقاعية 

حت�رش بق������وة حتى ل������كاأن ذل������ك الزخم يف 

أنواع  يقاع ه������و املنطقة التي تق������ام فيها ا الإ

عرا�ض الفرح الذي لبد  الرق�ض والدبكات لأ

اأن يجيء.

❁    ❁    ❁

 - �ل�سورة

ال�ش������ورة ال�ش������عرية املبتكرة، املعرة هي 

بداع الفني يف ال�شعر العربي  أدوات الإ اإحدى ا

أ�شباه  احلديث، ولكل �شاعر، اأقول ال�شاعر، ل ا

ال�ش������عراء، طريقته يف اقتنا�ض ال�شورة، ويف 

توظيفها، وهي حني لتاأتي من�شجمة، معنى 

ومبن������ى، مع �ش������ياق الن�ض ترهله، وتف�ش������ح 

عجز �ش������احبه، واأرجو اأن يكون ما �شاأفرده 

معراً بقدر ما عن ت�شكل ال�شورة لدى خالد 

أبو خالد  ا

ن حا�رسة كاحلد�ئق يف  - »حبيبت���ه �لآ

�لفجر«

ال�ش������ورة هنا حجر/ مدماك، يف البناء 

العام، ويف التوجه الذي يحمله ال�ش������اعر من 

تفاوؤل واإ�رشاق وحث من اأجل التم�شك بذلك 

احللم الذي يجب األ ي�شقط ف�)احلبيبة( مبا 

متثله من ع�ش������ق وتوق وانفت������اح بال نهايات، 

و)احلدائ������ق( مبا فيها م������ن خ�رشة وجتدد 
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وثمار، و)الفجر( بح�ش������وره ال�شاحر البهي 

اجلمي������ل، ومبا ميثله من اإ�������رشاق.. هذا كله 

ينه�ض بجناح������ي اللتزام والتف������اوؤل، ولكن 

بطريقة فنية راقية. 

- »�لّندم �حلام�س«

الندم حالة نف�ش������ية ناجتة عن ال�ش������عور 

باملرارة م������ن اأمر ما، قد تكون اأنت �ش������ببه، 

خرون، وميك������ن اأن تلفظ كلمة )الندم(  أو الآ ا

أنه يف  نن������ا نعرفه، بي������د ا في�ش������لنا املعنى لأ

)القول ال�شعري( يتحول اإىل »ندم حام�ض«، 

واختيار ال�ش������فة التي ترفع املعنى اإىل اآفاق 

�ش������عرية جميلة ومده�ش������ة يحتاج اإىل قدرة 

يف اخليال واإىل ح�شا�ش������ية عالية يف التذوق 

أ�ش������ود، اأو  والتمييز، كان ميكن اأن يقال ندم ا

أو ن������دم اأرجواين مثاًل، وكله مما  ندم فاقع، ا

�ش������ارت تتقبله احلمولت الفائ�ش������ة، على 

اأيدي �شعراء حداثيني!! اأغرقوا لدرجة ع�رش 

الفه������م فيها حتى على من يفهم، وهنا تظهر 

براعة ال�ش������اعر يف انتق������اء املالئم بجدارة، 

فكان������ت مف������ردة )احلام�ض( التي اأ�ش������افت 

أ�شنانه  ن�شان ي�شّد على ا للندم طعماً يجعل الإ

حني يتذكره، وقد ي�ش������يبه الرجتاف، متاماً 

كما ترجتف الروح من داخل حني تتذكر ما 

ي�شتدعي ح�شور حالة الندم. 

أبو خالد  يف ال�شورة ال�شعرية عند خالد ا

أثر الف������ن الت�ش������كيلي، وخالد فنان  نلح������ظ ا

ت�شكيلي مقّل، واإذا كان بع�ض ح�شور الت�شكيل 

موجوداً عند عدد من ال�ش������عراء العرب عر 

ت�رشب������ات متعددة فاإنه عن������د خالد جزء من 

بداعي املعر عنه باملمار�شة: تكوينه الإ

»�سباب.. بيوت مهّدمة.. جثث..

موت مرحلة ونبات ُيعّلق �أقماره.. يف �لذر�«

هذه املفردات، كل مفردة، اأو معنى مكتمل 

ميكن اأن ي�شكل م�شهداً يف لوحة ت�شكيلية لو 

بداع ال�شعري  أردنا اإخراجها من ف�ش������اء الإ ا

بداع اللوين الت�شكيلي. اإىل ف�شاءات الإ

أبو خالد  اإن ال�شورة ال�شعرية عند خالد ا

مر عليه لدى  أ�ش������بح الأ لي�ش������ت هدفاً، كما ا

بداع،  م������ن توهموا، ل�ش������عف يف الفه������م والإ

اأن الق�ش������يدة احلديث������ة هي تراكم ال�ش������ور 

وتنا�شلها على طريقة الفطور، بل هي عنده 

متوا�شجة، يف دللتها العامة مع الهدف الذي 

ت�شعى اإليه الق�شيدة بجناحي �شمّو املق�شد 

داة الفنية. و�شمّو الأ

❁    ❁    ❁

 - �لتكثيف

التكثيف الواعي، بح�شا�شيته الفنية واحد 

أبو  من مالمح البناء ال�ش������عري عن������د خالد ا

خرية  خالد، ل�ش������يما يف مراحله ال�شعرية الأ

التي ب������داأت منذ مايقرب من خم�ش������ة ع�رش 
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عاماً وتزيد، وهو تكثيف ياأتي يف �شياق البناء 

امللحم������ي للن�ض عنده، حتى لكاأن اجلملة اأو 

ال�شورة هي اإ�شارة، نبوءة، اإ�شاءة. 

ن �رسيحي يفاجئن���ي..يف �ل�ستائر..  لأ

�ساغلت���ه  و�لب���اب..  �ل�سبابي���ك..  ب���ني 

بال�سباب.. وقلت �ساأختار موتًا يالئمني«.

اإن قراءة نقدية، تذّوقية، تاأويلية، دللّية، 

جمالي������ة لهذا الن�������ض حتت������اج، مبفرداتها، 

وباإيحاءاتها، اإىل م�ش������احة وا�شعة من الورق، 

أنن������ي ميك������ن اأن اأخت�رش هذا ل�ش������يق  غري ا

أي�شاً اإىل: مفاجاأة  �ش������ارة املكثفة ا املجال بالإ

ال�رشي������ح، وال�ش������تائر وال�ش������بابيك، والباب، 

وم�ش������اغلة ال�ش������باب، واختيار املوت املالئم 

وكل واح������دة حتتم������ل الكث������ري م������ن ال�رشح، 

والك�شف، والتاأويل.

هذا التكثيف عند خالد �ش������مل ال�شورة 

ال�شعرية فيما �شمل فزادها بهاء، واحتمالت، 

وجمال ت�شكيل:

يف  لج���ئ  نرج����س  �حل�س���ى/  يف  مط���ر 

�س���ى/ و�لكاآب���ة ُمقفل���ة/ �سف���ٌر يف نح���ول  �لأ

�لغمام/ جمازفة بدم ل يعود/.

مي ماآمتها.. و�ل�سكون غر�ْب/ لعا�سقة  لأ

ما يليق بها/ و�لقبور كتاْب.

اإّن درا�ش������ة تكثيف ال�ش������ورة لدى خالد 

أبو خالد حتتاج لدرا�ش������ة خا�شة، من خالل  ا

التكامل الفني يف اأدوات التعبري، ومن خطر 

اجتيازات������ه يف مراحله ال�ش������عرية منذ بداية 

ن. جتربته حتى الآ

اإن فت������ح نواف������ذ الكثاف������ة يف ال�ش������ورة 

ال�ش������عرية يتطلب وقتاً اأخر، واأمداء منا�شبة، 

�شارة ال�رشيعة، املنا�شبة للمقام،  وقد ت�شفع الإ

اإذ اإن كل �ش������ورة من ال�ش������ور املعنية، توؤخذ 

لذاتها فتحتمل الوا�شع من الكالم.

)مطر يف احل�ش������ى(، »غرائبية ال�شورة 

التي لتنفتح دللتها ب�شهولة، هذه الغرائبية 

ت�ش������به غرائبية الواقع العربي غري املعقول، 

املقفل عند اأ�ش������حاب الرتبيطات اخلارجية، 

وغرائبي������ة ال�ش������مود واملقارعة والرف�ض يف 

زم������ن ي�شت�ش������لم فيه معظم )ح������كام العرب( 

رادة العدو،  أق������ول )احل������كام الع������رب( لإ ول ا

ر�������ض، اجلامد  واحل�ش������ى ح�ش������ى هذه الأ

�شم، اأم احل�شاة التي ت�شند جداراً لجّرة  الأ

فقط؟

ترى هل يكون هذا احل�شى هو ال�شغار 

القادمون من اأمطار املواعيد املنتظرة؟

�ش������ى(، الرنج�ض  )نرج�������ض لج������ئ يف الأ

احلزي������ن يف ُع������رف اأهل ه������ذه البالد، هذا 

أم ثمة  أتراه هو الالجئ، ا الرنج�������ض )لجئ(، ا

مماهاة م�ش������تبطنة بني جلوئه وجلوء لجئي 

فل�شطني، الالجئني ق�رشاً: اأترى الرنج�ض هو 
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أم اأن الفل�شطينيني  الفل�ش������طينيون املعنيون ا

أياً  هم الرنج�ض الالج������ئ؟!! لفرق يف ذلك ا

تكن الروؤيا.

أتراها �ش������دة الكاآبة  آب������ة مقفل������ة(، ا )الكا

أّن الكاآبة  أم ا �ش������باع الذي مابعده، ا لدرجة الإ

حمّرم������ة على الذين ي�ش������ريون عل������ى طريق 

جلجلة فل�شطني؟

أت������راه الغمام  )�ش������فر يف حتول الغمام(، ا

ر�ض  املحت�شد مبا ينتظر من اأمطار تنع�ض الأ

والنفو�ض؟

 )ال�ش������كون غراب( اإنه �ش������كون النتظار 

دون فع������ل خالق، ال�ش������كون / الغراب املنذر 

مبزيد من ت�شتيت ال�شمل والتمزيق، ال�شكون 

أو التواطوؤ عن معرفة ودراية، ال�شمت ا

أية قبور،  و ) القبور كتاب (، اإنها لي�شت ا

أ، اإن قبور ال�ش������هداء  اإذ ماكل قر فيه مايقرا

واملنا�ش������لني وحدهم هي الكتاب ذو املعاين 

الوا�شحة و�شوح قراآن عربي مبني،

ه������ذا التكثي������ف يف ال�ش������ورة، باإمكانية 

قراءته قراءات متعددة ل تخرج عن �ش������ياق 

�شا�شية يف الن�ض.. هي �شمة من  املقا�شد الأ

�شمات الن�ض ال�شعري عند هذا ال�شاعر.

 - �لتدفق

التدفق املتالحق ك�ش������اللت منهمرة من 

عايل �شمة اأخرى من �شمات الن�ض ال�شعري  الأ

أب������و خالد، فمعظم ق�ش������ائده،  عن������د خالد ا

خرية م������ن اإبداعه  وخا�ش������ة يف املراح������ل الأ

�ش������طر  ال�ش������عري تتالح������ق فيها املعاين والأ

واملقاطع حتى لكاأن بع�ش������ها هو ابن �شهيق 

واحد، وهذا ملم������ح يف امللحمية التي مررنا 

بها، وثمة ن�ش������و�ض متتابعة، متدفقة، ميوج 

خر مع وجود ماميكن اأن  بع�شها بالبع�ض الآ

ي�شمى بالذروة املقطعية التي ت�شمح لك باأخذ 

النف�ض ل لتتوقف بل لت�ش������تمر بنف�ض جديد، 

حتى لكاأن هذا الدفق هو التعبري الفني عن 

احلل������م الوطني /القومي مبعركة/ ملحمة.. 

مة اأغلى ما�شلبه منها �شالب اخلارج  تعيد لالأ

والداخل، وحتى لكاأنها روح املقاومة التي مل 

تتوقف، يف احلقيقة املن�شودة،و املتمثلة.

 - �لتماهي

  خالد اأبو خالد يف ق�شائده يتماهى مع 

ر�ض، مع الوطن، حالة من التوحد  طبيعة الأ

احلميم، مبا فيها من روعة، وفتنة، وجمال، 

حتى ل������كاأن ه������ذا التوحد هو ال������رد الفني 

أ�شكال الفرقة  ال�ش������عري الذي ميتلكه، على ا

والفري������ق والبعرثة الناجتة عن خبائث ما يف 

الداخل واخلارج:

وي���ا بحر �أن���ت �لذي تتج���ّدد يف �لربهة 

�لو�حدة..

و�أنت �لذي ل تبدد يف �ملوجة �لو�حدة
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و �أنت �لذي �أحتويك.. �حتويني

كالن���ا ميل���ح �أحز�ن���ه.. ويخبئه���ا../ ثم 

يخرج عنها/

ر�س يف  و يخرج بعد عليها /ليعت�رس �لأ

�ملد و�جلزر../

و�ح���د..  ج�س���د..  يف  يظ���الن   حي���ث 

وهطول

كل )�ملفرد�ت( �ملن�سورة يف هذ� �ملقتطع: 

�لبحر/ و�ملوج/ و�لربهة/

و�جل���زر/  و�مل���د  ر����س/  و�لأ ح���ز�ن/  و�لأ

ح���و�ل( �لت���ي في���ه: جت���ّدد �لربه���ة/  و)�لأ

حز�ن/ مبا فيها  وعدم �لتبديد/ ومتليح �لأ

م���ن وه���ج فن���ي م�سغ���ول بح�سا�سي���ة �ساعر، 

و�خل���روج عنها وعليه���ا، و�لعت�س���ار.. هذ� 

ن�ساد.. ينته���ي يف قر�ر ر��سخ مطمئن هو  �لإ

�لتماهي/ �لتوّحد )حيث يظالن يف ج�سد 

و�ح���د و�ح���د، لي����س ج�س���دً� و�ح���دً� فق���ط 

ب���ل و)هط���ول( �ل���ذي ه���و �سمة م���ن �سمات 

�خل�سب.

❁    ❁    ❁

لعل من ي�ش������األ نف�ش������ه ه������ل عجز خالد 

أب������و خالد عن كتابة املقطوعات ال�ش������غرية،  ا

الوام�شة؟

أّن القادر على كتابة الق�ش������يدة  اأعتق������د ا

امللحمي������ة ل يعج������زه اأن يكت������ب ما ي�ش������مى 

الوم�ش������ة، وقد جت������يء عابرة يف ق�ش������يدة 

من ق�ش������ائده الطويل������ة، كمحطة يف التلوين 

أنفا�شه  ال�شعري، اأو كذروة لوقفة ي�شرتد فيها ا

أكتفي بهذا النموذج الذي جاء  غري املتعبة، وا

يف �شياق اإحدى ق�شائده:

خرجْت لنزهتها �جلميلة فوق �رسفتها

فرفرفت �حلمامة يف يديها

وحا�رَسه���ا  هو�ج�سه���ا..  و��ستباحته���ا 

�لبكاْء

ورق ل�س���ورة عا�سق���ني عل���ى ج���د�ر م���ن 

هو�ْء

هذا املقتطع وم�ش������ة كاملة/ حمطة، يف 

ق�ش������يدة طويلة، وهو جزء ع�ش������وي يف بنية 

الن�ض، وهو كما ترون م�ش������حون بال�ش������عرية 

وال�ش������اعرية، مكتم������ل يف اإف�ش������احه، طافح 

بال�ش������عر، من ج������ّوه العام: اخل������روج للنزهة 

فوق ال�رشفة، ورفرفة احلمام يف يديها، اإىل 

ا�ش������تيقاظ الهواج�ض وحما�رشته������ا بالبكاء، 

حتى القفلة الباذخة يف الورق املعّد ل�ش������ورة 

عا�شقني، تلك ال�شورة التي مل جتد مكاناً لها 

لتعليقها، حني الوطن م�شتباح، اإل جدار من 

هواء.

أّن التذوق ملثل هذه الن�شو�ض هو  اأعتقد ا

أّي �رشح لها. اأعلى من ا

ثمة �شوؤال اآخر:
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نثى يف �شعر خالد  أة/ الأ أين هي املرا ترى ا

أبو خالد، وهل غيابها عن ن�شو�شه ال�شعرية  ا

أنه مل يعرف مكابدات الع�شق؟ يعني ا

هذا �ش������وؤال يقرتب من البالدة بقدر ما 

اإذ مامن �ش������اعر اإل وقد و�ش������ل اإىل ن�شجه 

الداخلي على نريان التجربة اللهيفة، وحني 

ر�ض ف�شيظل �شعره ي�شكو من  ل ميّر بتلك الأ

آثر األ يرتفع  قلة املائية في������ه، غري اأن خالد ا

نها  أّي ح�ش������ور بجوار علم الق�شية، لأ علم ا

أم الق�ش������ايا الكرى وال�ش������غرى عنده، وما  ا

مر اجلديد فلقد عرفنا يف �ش������عرنا  ه������و بالأ

القدمي من اأوقف �شعره على ق�شية واحدة، 

أنها ق�شية عادلة. رمبا كان �رّش قبولنا لها ا

❁    ❁    ❁

أزع������م اأين كتب������ت م������ا كتبت كي  ل�ش������ت ا

ربعني عاماً  اأحي������ط بتجربة عمرها قرابة الأ

بل �ش������عيت لكي اأقراأ يف بع�ض �ش������طور هذه 

التجربة، واأرجو اأن اأكون قد وفقت يف ذلك، 

واإن.. مل.. فاإن حماولتي ت�شفع يل..

أ�شمح لنف�شي بالعودة اإىل العنوان، وملاذا  ا

هذا العنوان بالذات؟

نح������ن يف ه������ذا الوطن العرب������ي الكبري، 

�شعوب قمرية، كما تثبت املكت�شفات، فلطافة 

�ش������وء القمر يف الليل ذي الن�ش������ائم العليلة، 

ر�ض من قهر �ش������طوع  تنقل اإن�ش������ان هذه الأ

ال�شم�ض احلاّرة درجة غليان الدم اإىل لطافة 

البرتاد والن�رشاح، وكانوا يحتفون بالعودات 

القمري������ة، فيهزجون ويبتهج������ون، ويف عودة 

قمار م������ا ينبئ بالبزوغ والتجدد واخلروج  الأ

م������ن �رشار الظلمات، والدخ������ول يف رحابات 

�رشة، والنظر يف قناديل  الزرقة ال�ش������فيفة الآ

أنها كتل  اهلل/ النج������وم املحمولة خارج اإطار ا

�شّماء بل هي كما يريدها الع�شاق احلقيقيون 

وال�شعراء املبدعون، وهذا ما دعاين لختيار 

ذلك العنوان..

¥µ
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أ�شهر ال�شنة الهجرية، وهو  يطلق ا�شم »رم�ش������ان« على ال�شهر التا�شع من ا

�ش������المية _ م�ش������تق من الفعل »َرَم�َض« اإذا  _كما جاء يف دائرة املعارف الإ

َي بذلك لالرمتا�������ض من حر اجلوع  احرتق، والرم�ش������اء �ش������دة احلر.. و�ُش������منِّ

والعط�ض الذي يحل بال�شائم فيه.

عمال  نه يرم�ض الذنوب ويحرقها بالأ ي »رم�شان« لأ وقال بع�شهم اإمنا �شمنِّ

ن القلوب تاأخذ فيه املوعظ������ة والتفكري يف اأمر  أي�ش������اً: لأ ال�ش������احلة.. وقيل ا

�ساعر و�أديب �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

❁

˜

ان.. بني ال�شــــــــعراء.. شان.. بني ال�شــــــــعراء.. شان.. بني ال�شــــــــعراء..  )رم�

والظرفــــــــــــاء(

❁❁

حممد منذر لطفيحممد منذر لطفي



)رم�ضان.. بني �ل�ضعر�ء.. و�لظرفاء(

1�3 �لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

خرة كما تاأخذ رمال ال�ش������حارى  احلي������اة الآ

�ش������عة واحل������رارة من ال�ش������م�ض، كما قيل  الأ

أ�شلحتهم  أي�ش������اً: اإن العرب كانوا يرم�شون ا ا

يف »رم�شان«.. اأي يدقونها وي�شحذونها بني 

احلجارة ا�ش������تعداداً للحرب يف »�شوال« قبل 

�ش������هر احُلُرم حيث يتوقف  اأن تهلَّ عليهم الأ

القتال فيها.

و»رم�ش������ان« ه������و ال�ش������هر الوحيد الذي 

ذكره اهلل �ش������بحانه وتعاىل يف القراآن الكرمي 

م������ن بني �ش������هور ال�ش������نة الثن������ي ع�رش، ويف 

آية كرمية، وقد وق������ع فيه العديد  اأكرث م������ن ا

حداث العظيمة التي �ش������جلها التاريخ  من الأ

�ش������المي.. »كغ������زوة بدر الكرى«  العربي والإ

التي وقعت يف ال�ش������نة الثانية للهجرة وحقق 

فيها امل�شلمون انت�شاراً باهراً، وكذلك »فتح 

مكة« الذي حدث يف ال�شنة الثامنة للهجرة.. 

ث������ر يف توحيد كلمة  والذي كان ل������ه كبري الأ

العرب و�ش������فوفهم، وغزو »مو�شى بن ن�شري« 

ندل�ض يف رم�ش������ان عام  الثغور اجلنوبية لالأ

ندل�ض  91 هجرية.. والذي كان مقدمة لفتح الأ

بكاملها يف العام الت������ايل من قبل »طارق بن 

ول  زياد«، وفيه ا�ش������توىل اخلليفة العبا�شي الأ

أبو العبا�ض عبد اهلل امللقب بال�شفاح« على  »ا

دم�شق يف رم�شان �شنة )134( هجرية، قاتل 

فرجن  يوبي« الإ فيه ال�شلطان »�شالح الدين الأ

يف �ش������ورية وب������الد ال�ش������ام وانت�������رش عليهم 

انت�شاره ال�شهري يف معركة حطني.. وحررها 

منهم يف رم�شان �شنة )584( هجرية، واأخرياً 

فهو ال�ش������هر الذي حدثت فيه حرب ت�رشين 

ع������ام 1973 بني كلنِّ من �ش������ورية وم�رش من 

جهة.. واإ�رشائيل م������ن جهة ثانية.. التي كان 

من اأهم نتائجها حترير »العقل العربي« من 

أنها القوة التي  �رشائيلية.. وا أ�شطورة املنعة الإ ا

ل تُغلب يف املنطقة.

وقد امتاز هذا ال�ش������هر عن بقية �ش������هور 

�ش������الم وبعده بكثري من املزايا،  العام قبل الإ

ففيه نزلت »�ش������حف اإبراهيم اخلليل« عليه 

ال�شالم، كما نزلت »التوراة على مو�شى« عليه 

جنيل« على عي�شى عليه وعلى  ال�شالم.. و»الإ

نبينا ال�شالة وال�ش������الم، وهو.. اأي رم�شان 

من اأحب ال�شهور اإىل اهلل �شبحانه وتعاىل.

ق������ال »ابن اجل������وزي« يف كتابه »ب�ش������تان 

الواعظني«: مثل �ش������هور ال�شنة الثني ع�رش 

كمث������ل »يعق������وب« واأولده، فكما اأن يو�ش������ف 

اأحب اأولده اإليه.. كذلك فاإن رم�شان اأحب 

على-.  ال�ش������هور اإىل اهلل تعاىل -وهلل املثل الأ

�شباب كثرية.. لعل  وقد خ�شه بهذه املنزلة لأ

تي: اأهمها الآ

ن������زول الق������راآن الكرمي يف �ش������هر   -1

رم�شان املبارك.
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وقوع ليلة القدر فيه.   -2

قبال على  كرثة العب������ادة في������ه والإ  -3

طاعة اهلل.

كرثة التعاط������ف والتاآلف والتحابب   -4

فيه بني النا�ض. 

�شيام امل�شلمني �شهراً بكامله.. هو   -5

�شهر رم�شان.

وال�ش������وم عبادة قدمية لعلها بداأت منذ 

أو اإبراهيم« عليهم  أو ن������وح.. ا آدم.. ا عه������د »ا

ية الكرمية: ال�شالم.. بدللة الآ

كت���ب عليك���م  آمن���وا  ا الذي���ن  اأيه���ا  {ي���ا 

ال�شي���ام كم���ا كت���ب عل���ى الذين م���ن قبلكم 

جنيل« ال�شوم  لعلك���م تتقون}.  وقد ذكر »الإ

وامتدح������ه واعت������ره واحدة م������ن العبادات 

الك������رى، كما عرف الوثنيون ال�ش������وم، وكان 

أيام »الفراعنة« ي�شومون..  قدماء امل�رشيني ا

وعنهم انتقل اإىل اليونان والرومان.. وما زال 

الوثنيون يف الهند ي�شومون حتى يومنا هذا، 

خرى »كالراهمة  كما عرفته بع�ض العقائد الأ

واملجو�ض وال�شابئة والبوذيني وعدد من اأهل 

أو النبات. امللل الذين يعبدون احليوان ا

ويف »التوراة« نرى اأن ال�ش������وم قد ُفر�ض 

يام يف بع�ض املنا�ش������بات، حيث كان  بع�ض الأ

من مظاهر تق�شف القوم لبا�شهم امل�شوح على 

اأج�ش������ادهم.. ونرثهم الرماد على روؤو�شهم.. 

أيديهم غري مغ�شولة. وتركهم ا

�شالم فقد اعتر ال�شوم واحداً من  أما الإ ا

أركانه اخلم�ش������ة الذي ل يتم دين امل�شلم اإل  ا

�ش������الم  به، ول يكمل اإل باأدائه، فهو.. اأي الإ

–وكم������ا يعلم اجلميع- قد بُن������َي على خم�ض 
أو قواعد هي: )�شهادة اأن ل اإله اإل  فرائ�ض ا

اهلل واأن حممداً ر�شول اهلل- اإقامة ال�شالة- 

اإيتاء الزكاة- �ش������وم رم�شان- حج البيت من 

ية  ا�ش������تطاع اإليه �ش������بيال(. وهكذا نزلت الآ

الكرمية وا�شحة ب�شاأن ال�شوم.. قال تعاىل:

آمنوا كتب عليكم ال�شيام  {يا اأيها الذين ا

كم���ا كت���ب عل���ى الذي���ن م���ن قبلك���م لعلكم 

تتق���ون*.. اأيام���ًا معدودات، فم���ن كان منكم 

مري�شًا اأو على �شفر فعدة من اأيام اأخر وعلى 

الذي���ن يطيقون���ه فدية طع���ام م�شكني، فمن 

تط���وع خ���ريًا فهو خ���رٌي ل���ه واأن ت�شوموا خري 

لكم اإن كنتم تعلمون} �شدق اهلل العظيم.

أي�ش������اً: {�شهر  آية اأخرى ا وقال تعاىل يف ا

آن هدًى للنا�ض  رم�شان ال���ذي اأنزل فيه القرا

وبين���اٍت م���ن اله���دى والفرق���ان، فم���ن �شهد 

منك���م ال�شه���ر فلي�شم���ه، وم���ن كان مري�ش���ًا 

اأو عل���ى �شف���ر فعدة م���ن اأيام اأخ���ر، يريد اهلل 

بك���م الُي�رس ول يري���د بكم الُع����رَس، ولتكملوا 

وا اهلل عل���ى ما هداكم، ولعلكم  َة ولتكربرِّ الِع���دَّ

ت�شكرون}. �شدق اهلل العظيم
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وقال ر�ش������ول اهلل �ش������لى 

اهلل عليه و�شلم:

���ة، ف���اإذا كان  »ال�شي���ام ُجنَّ

يوم �ش���وم اأحدكم ف���ال يرفث 

احلدي���ث  اإل���خ  وليف�ش���ق.. 

ال�رسيف«.

وهك������ذا ن������رى اأن له������ذا 

آداباً، وهو  وا ال�ش������وم �رشوطاً 

الطعام  ع������ن  الك������ف  لي�������ض 

م������ن  ونحوهم������ا  وال�������رشاب 

باجل�ش������د  تتعلق  التي  مور  الأ

بالتق�ش������ف  ول  ومتطلبات������ه، 

الظاهري.. واإمن������ا هو حياة 

روحانية يزينها الذكر والر.. 

والتخلق  والفكر..  ح�شان  والإ

اأع�شاء اجل�شد  مبكارم الأخالق.. و�ش������يام 

م اهلل بدءاً بالعني والل�شان..  ا حرَّ جميعاً عمَّ

ذن والبط������ن عن تناول احلرام اأو  مروراً بالأ

امل�ش������كوك فيه.. وانتهاًء باليد والرجل، وقد 

�رشع يف ال�شنة الثانية للهجرة.

تلك هي فكرة موجزة عن �شهر ال�شيام.. 

وتعريف مب�شط به.

-2-

أنَّ رم�شان املبارك يزورنا  ومن امل�شلم به ا

ُح العاملني  ة كل عام كما هو معروف، فيو�شنِّ مرَّ

�شالمي بردائه ال�شماوي الَعِطر،  العربي والإ

باً واحت�شاباً..  وي�ش������وم فيه من ي�ش������وم تقرُّ

أو  ويُفطر فيه من يفطر ممن كان مري�ش������اً ا

أنا�������ض يفطرون فيه  على �ش������فر، ولكن ثمة ا

�ش������باب هي يف حد ذاتها بهجة لل�شامعني،  لأ
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مت������اع والفكاهة،  ول تخلو م������ن عن�رشي الإ

�شباب ما يلي: ولعل اأهم تلك الأ

فط������ار عن جهل  - ق������د يكون �ش������بب الإ

غراق يف البداوة،  بالدين والعقيدة نتيجة الإ

عراب كان يجهل اأحكام ال�رشيعة  وكثري من الأ

لبع������ده عنها، وق������د انتقيت للق������ارئ الكرمي 

الطرفة التالية منوذجاً لهذا ال�شبب:

وفد اأعرابي عل������ى ابن عم له باحل�رش، 

فاأدركه رم�شان.. فقيل له:

أتاك �شهر رم�شان. لقد ا

قال: وما �شهر رم�شان هذا..؟.

م�شاك عن الطعام وال�رشاب. قالوا: الإ

أم بالنهار..؟. أبالليل.. ا قال: ا

قالوا: ل.. بل بالنهار.

قال: اأفري�شون بدلً من ال�شهر..؟.

عرابي. أيها الأ قالوا: ل ا

قال: فاإن مل اأ�شْم.. فماذا يفعلون..؟.

قالوا: تُ�رشب.. وحتب�ض.

أيام������اً.. فل������م ي�ش������ر.. فاأ�رشع  ف�ش������ام ا

بالرحيل واأخذ يقول:

يقوُل بنو عمي، وقد زرُت ِم�رْسهم: 

�سياِم ل�سهِر  ع��م��رٍو«  »�أب���ا  ��اأ  ت��ه��يَّ

فقلُت لهم: هاتو� جر�بي ومزودي

ب�سالِم فاذهبو�  عليكم..  �سالٌم 

ْمُت �أر�سًا.. لي�س فيها م�سيطٌر وميَّ

�أْك������َل ط��ع��اِم  ���اٌع  .. ول م���نَّ ع���ل���يَّ

فط������ار عن طي�ض  - وقد يكون �ش������بب الإ

وحم������ق .. وقد وقع اختي������اري على الطرفة 

التالية مثالً لذلك: 

دخل »ُعَييْنُة بن ح�شٍن الفزاري«- وكان 

معروفاً باحِلْمق _ على اخلليفة الرا�شدي 

الثالث »عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه لياًل، 

فقال له اخلليفة:

هل لك يف الع�شاء..؟.

فقال عيينة: اإين �شائم.

أن������ت ي������ا  أُموا�ش������ل ا فق������ال اخلليف������ة: ا

ُعيينة..؟.

قال: وما الو�شال يا اأمري املوؤمنني..؟.

قال اخلليفة: اأن ت�شوم يومَك.. وليلتَك.. 

ويومَك الثاين حتى امل�شاء.

أم������ري املوؤمنني،  قال عيين������ة: ل واهلل يا ا

أي�رشُ عليَّ كثرياً  ولكّني وجدت اأن �شيام الليل ا

من �شيام النهار.

فطار عدم اعتياد  - وقد يكون �ش������بب الإ

ال�ش������وم من �ش������ابق عليه، وهو ما ح�شل مع 

�شالم  �ش������اعر جمو�ش������ي كان حديث عهد بالإ

فاأدركه اأول رم�شان بعد اإ�شالمه.. ف�شامه، 

ا عليه فقال: ولكنَّ اجلوع والعط�ض اأحلَّ
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علينا  ���س��ه��اًل  دي��ن��ك��م  وج���دن���ا 

�ل�سيام ���س��ه��ر  ���س��وى  ���رس�ئ��ع��ه.. 

فطار ال�ش������عور  _ وقد يكون �ش������بب الإ

بوط������اأة احلرمان من ُمت������ِع الطعام وال�رشاب 

والن�ش������اء بعد اأن حرمه �شهر رم�شان اإياها، 

ومن ذلك قول اأحد ال�ش������عراء املغرمني بتلك 

املتع بعدما وافاه �شهر رم�شان فقال:

�ل�����غ�����وث م�����ن ����س���ه���ر �ل�������س���ي���اْم

����ج����اْم �ل����لِّ م����ث����َل  يل  ������س�����اَر  �إذ 

�ساء.. وبال�رس�ب.. وبالطعاْم  ع بالنِّ حتى �أمتَّ

حتى اإن بع�ض ال�ش������عراء الفنانني الذين 

غلبتهم طبيعة الفن ونزع������ة التمتع باحلياة 

كانوا ما اإْن يرون �ش������هر رم�شان مقباًل حتى 

يتفنَّن������وا يف التما�ض احلي������ل للتخل�ض منه.. 

والهروب من لوم الالئمني.

أبو  ويح�������رشين يف هذا املقام ال�ش������اعر »ا

عمرو الهندي«، وهو عربي اأ�شيل من اأ�رشاف 

أنَّ ولع������ه باخلمرة وتعلقه بها  بني متيم، اإل ا

أ�ش������تاذ ال�شاعرين  قعدا به عن منزلته، وكان ا

»والبة بن احلباب« و»احل�شن بن هانئ امللقب 

أب������ي نوا�ض« وعليه تتلمذا.. ومن مدر�ش������ته  با

تخرّجا يف مع������اين اخلمريات التي ابتكراها 

وُعرفت عنهما.

وكان »اأبو عمر« هذا ي�شكن بغداد، فاإذا 

اأقبل رم�شان فارقها اإىل فار�ض، حيث يعكف 

أديرة  أو اإىل ا على ال�رشاب يف بيوت املجو�ض.. ا

الن�شارى يف ال�ش������ام، حيث يجد فيها بغيته 

م������ن ال�رشاب واللهو، ويظل كذلك.. حتى اإذا 

انق�شى �شهر ال�شيام عاد اأدراجه اإىل بغداد، 

بيات التالية التي كان  ومم������ا قاله يف ذلك الأ

أبو نوا�ض« يتمثل بها يف جمال�شه اخلا�شة..  »ا

وي�شتجيدها ويرددها:

طالئُعُه منا  دن��ْت  �ل�سيام  �سهر 

فارحل لفار�َس.. �أو فارحل �إىل �ل�ساِم

وكيف يعرفني من ل�سُت �أعرُفُه 

قو�م �أقو�مي ل �لد�ر د�ري.. ول �لأ

ْو� باأزهارهم.. حتى �إذ� قربْت  َحيَّ

ا جامهم جامي باريُق.. حيَّ منها �لأ

أبو نوا�ض« فق������د كانت له  اأما تلمي������ذه »ا

أ�شتاذه  �شولٌت وجولٌت يف هذا املجال بعد ا

أب������ي عمرو« وه������ا هو يقول بع������د اأن منعه  »ا

:
)1(

ال�شوُم الُعقار

م������ن������ع �ل���������������س�������وُم �ل�������ُع�������ق�������ار� 

ف������غ������ار� �ل���������ل���������ه���������ُو..  وذوى 

وب��ق��ي��ن��ا يف ���س��ج��ون �ل�����س��وِم ل��ل��ه��مِّ �أ����س���ارى

غ������������ري �أن��������������������ا �����������س����������ُن����������د�ري

ف������ي������ه م��������ن ل�����ي�����������س ُي�������������د�رى

�����ى م��������ا ������س����ت����ه����ي����ن����اُه ن�����ت�����غ�����نَّ

م����������ن �ل�����������������س��������ع��������ِر.. ج�������ه�������ار�
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ف�����ا������س�����ق�����ن�����ي ح������ت������ى ت���������ر�ين

�أح�������������س������ب �ل��������دي��������َك ح�����م�����ار�

وبالرغم من ف�ش������قه وفجوره يف رم�شان 

ال  أنه يطلب اأن يعو�ض يف �ش������وَّ متخفياً.. اإل ا

اأ�شعاف ما فاته من ُمتٍع يف رم�شان فيقول:

���������س�������ت�������ع�������ْذ م����������ن رم�������������س������ان

ب�������������������س���������الف���������اِت �ل������������دن������������اِن

�ًل« على �لق�سِف.. وتغريِد �لقياِن و�طِو »�سوَّ

ي����������وٍم ك�������������لِّ  يف  ول���������ي���������ُك���������ْن 

ل����������������َك ف��������ي��������ه ��������س�������ك�������رت�������اِن

���س��ه��ِر.. م��ا �أب��ع��ده��ا.. ع��ن رم�ساِن  �أوف���ُق �لأ

ومع ذل������ك.. ومع اأن هذا ال�ش������اعر مالأ 

أننا نراه يف اأخريات  الدنيا ف�شقاً وفجوراً، اإل ا

أيامه يتجه اإىل اهلل العلي اجلليل و�ش������احب  ا

َر  امللك وال�شلطان بهذا الدعاء احلار.. ليُكفنِّ

به عما ارتكب يف �شبابه من �شيئات ومعا�شي 

فيقول:

�إل���������َه���������ن���������ا.. م���������ا �أع����������َدل����������ْك

م�������ل�������ي�������َك ك�������������لِّ م����������ن م�����ل�����ْك

�������ي�������َك.. ق�������د ل�����ب�����ي�����ُت ل�����ْك ل�������بَّ

ل�����ْك �حل��������م��������َد  �إن  ������ي������َك  ل������بَّ

ل����ْك �������رسي������َك  ل  و�مُل�����������ْل�����������َك.. 

َح�������َل�������ْك �أْن  ����������ا  ملَّ و�ل�������ل�������ي�������ُل 

�ل����ف����ل����ْك يف  و�ل�������������س������اب������ح������اُت 

م��������ا خ�������������اَب ع�������ب�������ٌد ������س�����األ�����ْك 

�أن�����������������َت ل���������ه ح�������ي�������ُث �����س����ل����ْك

ه������َل������ْك ربُّ  ي���������ا  ل������������������ولَك 

ي������ا غ��������اف��������اًل.. م������ا �أغ�����ف�����َل�����ْك

��������ْل وب������������������ادْر �أَج���������َل���������ْك ع��������جِّ

و�ختم بخرٍي عمَلْك

ول يكتف������ي بذلك.. بل يُتبعُه بدعاٍء حاٍر 

أي�شاً يتو�شل به اإىل اهلل تعاىل اأن  جديد اأخر ا

يعفو عنه واأن ي�شمله برحمته التي و�شعت كل 

�شيء فيقول:

�إن َعُظَمْت ذنوبي كرثًة  .. يا ربِّ

�أعظُم باأنَّ عفوَك  فلقد علمُت 

حم�سٌن �إل  ي��رج��وك  ل  ك��ان  �إْن 

فبمن يلوُذ وي�ستجرُي �ملجرُم..؟

عًا .. كما �أمرَت ت�رسُّ �أدعوَك ربِّ

فاإذ� رددَت يدي.. فمن ذ� يرحُم..؟

ج��ا �إل���ي���َك و���س��ي��ل��ٌة �إل �ل��رَّ م���ايل 

م�سلُم  �إينِّ  ثمَّ  وجميُل عفوَك.. 

فطار ال�شيق بطول  - وقد يكون �شبب الإ

أيام رم�ش������ان، وخا�ش������ة اإذا اأتى يف ف�ش������ل  ا

ال�ش������يف، من ذلك قول ال�ش������اعر العبا�شي 

امل�ش������هور »ابن الرومي« الذي اأدركه ال�شيام 

أنه قال: يف �شهر »اآب«.. ف�شام رم�شان اإل ا

������س�����ه�����ُر �ل�������������س������ي������اِم م������ب������ارٌك 

�آْب �����س����ه����ِر  يف  ي�����ك�����ْن  مل  م������ا 



)رم�ضان.. بني �ل�ضعر�ء.. و�لظرفاء(

1�� �لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

�ل���������ل���������ي���������ُل ف��������ي��������ه �������س������اع������ٌة

ون����������ه����������اُرُه.. ي���������وُم �حل���������س����اْب

خ�����ف�����ُت �ل��������ع��������ذ�َب ف�������س���م���ُت���ُه

�ل�����ع�����ذ�ْب ن���ف�������س  ف����وق����ع����ُت يف 

ه������ذا وقد قيل مرًة »ملزي������د املدين« وهو 

واحد من ظرفاء العرب: �ش������وم يوم »َعَرفة« 

يعدل �شوم �ش������نة بكاملها. ف�شام اإىل الظهر 

من ذلك اليوم، ثم اأفطر، وملا �ش������ئل عن ذلك 

اأجاب:

أ�ش������هر.. اأي ن�شف �شنة..  يكفيني �ش������تة ا

يدخل فيها �شهر رم�شان..!.

وجاء رجل اإىل »اأبي هريرة« ر�ش������ي اهلل 

عنه يف رم�شان فقال له:

أبا هري������رة.. دخلت داراً فاأطعموين..  يا ا

أدِر..! ومل ا

أبو هريرة: رزٌق �ش������اقه اهلل اإليك،  فقال ا

أنه  حيث اأطعمك و�شقاَك ول عليك، يق�شد ا

لي�ض عليه اإثم.

قال الرجل: ثم دخلت داري.. وات�ش������لت 

بزوجتي..!

د  أبو هريرة: لي�ض هذا فعل من تعوَّ فقال ا

ال�شيام.

و�ش������األ اأحد الب�شطاء جماعة من ظرفاء 

العرب فقال:

كيف �شنعتم يا قوم يف رم�شان..؟.

أتى �ش������هر رم�ش������ان  فقال������وا: كن������ا اإذا ا

اجتمعن������ا ثالث������ني رجاًل.. ف�ش������مناه يف يوم 

واحد وا�شرتحنا منه.

ودخل �ش������اعر على رجل بخيل، فامتقع 

وجه البخيل وا�ش������طربت اأو�شاله، وظن اأن 

ال�ش������اعر لبدَّ اآكل عنده ذل������ك اليوم.. واإل 

�ض للهجاء، ولكن ال�شاعر اأخذته ال�شفقة  تعرَّ

ق بحال������ه.. ومل ير�َض اأن  عل������ى الرج������ل فرتفَّ

يطعم من طعامه.. واإمنا و�شف ذلك البخيل 

بهذين البيتني اجلميلني فقال:

حتى ع��ل��ي��ه  دخ��ل��ُت  �إذ   .. ت���غ���ريَّ

�ملقاِل َعَر�س  فقلُت يف  فطنُت.. 

ع���ل���يَّ �ل����ي����وَم ن������ذٌر م����ن ���س��ي��اٍم

ف����اأ�����رسَق وج����ُه����ُه م���ث���َل �ل���ه���الِل

أ�شدُّ النا�ِض طمعاً، فدخل  أ�شعُب« ا وكان »ا

أياِم رم�شان  على اأحد الُولة يف اأول يوٍم من ا

فطاَر عنده، وجاءت املائدة وعليها  يطلب الإ

أكاًل.. و�ش������ال  أ�ش������عب« ا ، فاأمعن فيه »ا جديٌّ

أراد  وجاَل حتى �ش������اق ال������وايل ذرعاً ب������ه وا

النتقاَم من ذلك الطامع ال�رشه فقال له:

أ�ش������عب«.. اإنَّ اأهل ال�ش������جن  ا�ش������مع يا »ا

أر�شل اإليهم من ي�شلي بهم اإماماً  �شاألوين اأن ا

يف �شهر رم�شان، فام�ِض اإليهم.. و�شلنِّ بهم.. 

واغنم ثوابهم.
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أ�شعب« وقد فطن اإىل رغبة الوايل  فردَّ »ا

النتقام منه:

اأرجو اأن تعفيني من هذه املهمة يا �شيدي 

مقابل اأن اأحلف لك بالطالق والعتاق اأين لن 

أبدا. اآكل حلم جديٍّ ما ع�شُت ا

ف�شحك الوايل.. واأعفاه.

أبوابه������م يف اأوجه  وملا اأو�ش������د املماليك ا

دباء.. التحق �ش������اعر الكنانة  ال�ش������عراء والأ

أبو احل�ش������ني« مبهنة »اجلزارة«، فلما نهاه  »ا

نها تنق�ض من  �شديقه »�رشف الدين« عنها لأ

أدبه، ردَّ عليه  قيمته، وتخف�ض من �ش������عره وا

أبو احل�ش������ني« باأنها متنعه �رشاعة ال�شوؤال  »ا

وال�ش������تجداء، وجتعله مين������ح اللحم والعظم 

أبواب  اإىل الكلب بعد اأن كان يطرق بال�ش������عر ا

الكالب م������ن الب�رش فال مينحونه �ش������يئاً، ثم 

قال:

»�����������رسف  ��������س�������ي�������دي  ي����������ا  ت�����ل�����م�����ن�����ي  ل 

���اب���ا ق�������سَّ ر�أي������ت������ن������ي  م������ا  �إذ�  �ل�������دي�������ن« 

م���ا  »�جل�����������������������ز�رة«  �أ��������س�������ك�������ُر  ل  ك������ي������ف 

د�ب��������ا ع���������س����ُت.. ح����ف����اظ����ًا.. و�أرف�������������س �لآ

����ي����ن����ي،  وب�����ه�����ا �أ������س�����ح�����ِت �ل������ك������الب ت����رجِّ

وب�����ال�����������س�����ع�����ِر ك������ن������ُت �أرج��������������و �ل����ك����الب����ا 

وكان رج������ل فقري ي�ش������كن يف بيت قدمي 

ية حركة، فلما جاء �شاحب  »يقرقع« �شقفُه لأ

يجار.. قال له ال�شاكن  املنزل لقب�ض بدل الإ

امل�ش������تاأجر: اأ�شِلْح يل �ش������قف البيت.. اأ�شلح 

اهلل حالك.

فاأجابه املالك البخيل: ل تخف يا هذا.. 

اإن ال�شقف �شائٌم ي�شبنُِّح ربَّه.

قال امل�ش������تاأجر: اأخ�شى يا اأخا العرب اأن 

آية من  يزيد �ش������قف بيتك يف الت�شبيح فيتلو ا

آيات ال�ش������جدة ثم يخرُّ �شاجداً فوقي �شجدة  ا

أبداً..!. ل يقوم بعدها ا

ولعل م�ش������ك اخلتام يف ه������ذه الطرائف 

الرم�ش������انية.. الطرفة التالي������ة التي ذهبت 

مثاًل يف حماقة �ش������احبها وطي�ش������ه، والتي 

تقول :

دخ������ل بع�������ض املغفل������ني احلمق������ى من 

ال�ش������عراء م�ش������جد الكوفة يوم اجلمعة، وقد 

انت�رش خر وفاة اخلليفة العبا�شي »املهدي«، 

وكان احل�ش������ور يتوقع قراءة الكتاب عليهم 

أولئك  بذلك بني حلظ������ة واأخرى، فقام اأحد ا

ال�شعراء.. وقال رافعاً �شوته:

أيها الثَّقالن« »مات اخلليفة ا

نه  أ�شعر النا�ض، لأ ف�شاح احل�شور: هذا ا

ن�ض  ا�ش������تطاع اأن ينعي اخلليفة اإىل عاملَْي الإ

واجلن يف ن�شف بيت من ال�شعر فقط.

أ�شماعهم واأب�شارهم  ومدَّ جميُع احل�شور ا

اإليه باإعجاب لي�ش������معوا »َعُجَز البيت« وتتمة 

الق�شيدة،
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فاإذا به يتابع فيقول:

»فكاأنني اأفطرت يف رم�شاِن« 

قال الراوي: ف�شحك منه كلُّ من كان يف 

مام، اإْذ ما عالقة  امل�شجد.. حتى املوؤذن والإ

م������وت اخلليف������ة باإفطاره يف رم�ش������ان..؟.. 

ومن يومها �ش������ار مثاًل م�شهوراً يف احلماقة 

والطي�ض..!. 

-3-
تل������ك هي بع�������ض اللوحات الرم�ش������انية 

الطريفة التي ر�ش������مها لنا ع������دد من ظرفاء 

الع������رب وحمقاهم.. ممن مرَّ بهم رم�ش������ان 

املب������ارك ذات يوم، ولكن م������ا اللوحات التي 

ر�شمها لنا بع�ض ال�شعراء القدامى واملحدثني 

أوتوا  أي�شاً.. وا الذين زارهم �ش������هر رم�ش������ان ا

خيالً خ�ش������باً.. ه������و اإىل الفكاه������ة والتَّندر 

اأقرب منه اإىل الواقعية واجلد..؟.

أنه كث������رياً م������ا تكون املنا�ش������بات  ذل������ك ا

الزماني������ة م�ش������در وح������ي اإلهام ال�ش������عراء 

والعباق������رة واملُلهمني والفنانني عر م�ش������ار 

احلياة الطويل، وقد اأوحى �ش������هر رم�ش������ان 

دباء والظرفاء _  املبارك اإىل ال�ش������عراء والأ

فيم������ا اأوحى _ الكثري من املعاين الطريفة، 

ورفدهم بالعديد من ال�شور البيانية الرائعة 

يف �ش������تى جم������الت واأغرا�ض ال�ش������عر، نذكر 

غرا�ض  مثلة ل احل�رش الأ منها على �شبيل الأ

وال�شواهد التالية:

1- يف جمال �لو�سف:

كقول ال�ش������اعر »اأبي نوا�ض« يف فتاة ذات 

أراد اأن يخطبها لنف�شه ذات  عرقوب طويل وا

يوم فقال:

�أخطبها  ك��ن��ُت  ف��ت��اًة  �أنَّ  ��ْئ��ُت  ُن��بِّ

ُعْرقُوبها مثل �سهر �ل�سوِم بالطوِل

رة الها�شمي« وهو  وقول ال�شاعر »ابن �شكَّ

ي�ش������ف �ش������وء حاله.. وبخل من حلَّ عندهم 

�شيفاً ذات يوم فيقول:

�أما �ل�سياُم.. ف�سيٌء ل�سُت �أعدمُه 

��تُّ �إف��ط��ار� م��دى �ل��زم��اِن، و�إن ب��يَّ

ى �أنا�سًا.. فاأغ�سى يف منازلهم �أغ�س

.. ول �أغ�سى لهم نار� جوعًا عليَّ

أ�ش������امة بن منقذ« يف ال�ش������لطان  وقول »ا

ى  أيامه املالآ »حمم������ود نور الدي������ن زنك������ي« وا

باجلوع والعط�ض:

�سلطاُننا ز�هٌد.. و�لنا�ُس قد زِهدو�

ُمنكم�ُس �خل��ري�ت  �إىل  فكلٌّ  ل��ه، 

�أياُمُه.. مثل �سهر �ل�سوم.. خاليٌة

من �ملعا�سي.. وفيها �جلوُع و�لعط�ُس

أً  وقول »ابن العميد« يف قا�ضٍ اأفطر خطا

أيام عيد  يف اأول رم�ش������ان.. و�شام خطاأ اأول ا

الفطر:
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ي������ا ق�����ا������س�����ي�����ًا.. ب��������ات �أع����م����ى

ع����������ن �ل����������ه����������الل �ل�����������س�����ع�����ي�����ِد

رم���������������س�������اٍن يف  �أف�������������ط�������������رَت 

و���������س��������م��������َت ي����������������وَم �ل������ع������ي������ِد

2- يف جمال �لغزل :

أة  عرابي« يف و�ش������ف امرا كق������ول »ابن الأ

يحبها:

فلو كنِت يومًا.. كنِت يوَم تو��سٍل

ولو كنِت لياًل.. كنِت يل ليلة �لقدِر 

ٍة  ولو كنِت عي�سًا..كنت نعمة جنَّ

ولو كنِت نومًا..كنِت �إغفاءَة �لفجِر

نباري« يف  وق������ول »ثعل������ب« عن »اب������ن الأ

أي�شاً: أة جميلة كان يحبها ا و�شف امرا

ل��و ك��ن��ت ل��ي��اًل م��ن ل��ي��ايل �ل�سهر 

�ل��ب��ي�����سِ مت���اَم �لع�رِس ك��ن��ِت م��ن 

بي�ساَء.. ل ي�سقى بها من ي�رسى

�أو ك��ن��ِت م�����اًء.. ك��ن��ِت غ���رَي ك��ْدر

م������اَء ����س���م���اٍء يف ����س���ف���اة ���س��خ��ِر

���دِر �ل�������سِّ ب��ب��ع�����س  �هلل  ������ُه  �أظ������لَّ

�ل�سدِر غليل  من  �سفاٌء  فهو 

أواء الدم�ش������قي« وهو ي�ش������األ  وقول »الوا

حبيبته يف يوم �شك �شامه اآخر رم�شان، فاإذا 

ال�شوؤال ينقلب اإىل غزل وا�شح جريء:

وم��ْن ه�����و�ُه..  ني  �سفَّ م��ن  ���س��األ��ُت 

�لنوُم ع�سقُتُه..  مْذ  هاَجَرين.. 

�أ�أفطَر �لنا�ُس..؟.. قال مبت�سمًا:

زي����َد ع��ل��ي��ه��م يف ���س��وم��ه��م ي���وُم

ف��ق��ل��ُت: ي��ا م��ن خ�����رسُت �آخ��رت��ي

���وُم ���َي �ل���لَّ ُي���غ���ِن ع���نِّ ف���ي���ه.. ومل 

ُق��َب��ٍل ُم��ْف��ِط��رً� ع��ل��ى  �أك����ْن  �إْن مل 

��ْوُم ���سَ جميُعُه  فعمري  م��ن��َك.. 

أي�ش������اً يف جارية  وقول »التهامي: متغزلً ا

أتَي������ه يف ظالم الليل..  ح�ش������ناء واعدته اأن تا

والنا�ض نيام.. وفعلْت فقال:

ا كاأنَّ �لظالِم  �أور�ِق  حتَت  ب��دْت 

�لقدِر ليلُة  وجهها  يف  ُتطالُعني 

آخ������ر بع������د اأن اكتوى بنار  وقول �ش������اعر ا

الهجر واحلرمان ممن اأحب:

قٌم.. و��ستياٌق.. وغربٌة �أهجٌر.. و�سُ

ن��وٍم.. وقلٌب بال �سرِب وع��نٌي بال 

لعبادٍة ل  وِم..  �ل�سَّ �سهَر  يُت  متنَّ

�لقدِر  ليلَة  �أرى  �أن  رج��اًء  ولكْن 

ف����اأدع����و �إل������َه �ل���ع���امل���ني ب���دع���وٍة

�لهجِر من  �لعا�سقنَي  جنِّ  ربِّ  فيا 

3- يف جمال �ملدح: 

كق������ول �ش������اعر مدح حم�ش������ناً.. و�ش������بَّهه 

أي�شاً فقال: برم�شان وبليلة القدر ا

ترجتيِه  م��ا  �ل�سياِم  ذ�  ن��ل��َت يف 

ل�����������ُه م�����ا ت��ت��ق��ي��ِه ووق�����������اَك �لإ

���س��ه��ِر.. �أن����َت يف �ل��ن��ا���س م��ث��ُل ���س��ه��رَك يف �لأ

 ب���������ل م�������ث�������ُل ل������ي������ل������ِة �ل����������ق����������دِر ف�����ي�����ِه
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وقول ال�ش������اعر »البح������رتي« وهو ميدح 

اخلليفة الذي �شام رم�شان.. ويهننِّئه بقدوم 

عيد الفطر ال�شعيد:

�سائٍم �أف�سُل  و�أن��َت  �سمَت  بالربِّ 

ُت��ف��ط��ُر ���ِة  ����س���يَّ �ل���رَّ �هلِل  ��ِة  وب�����س��نَّ

�إنُه عيدً�..  �لفطر  بيوِم  فاْنَعْم 

ُر هَّ ُم�سَ �ل��زم��اِن..  على  �أغ���رُّ  ي��وٌم 

وق������ول »ابن الرومي« وهو ميدح اخلليفة 

أي�شاً.. ويهننِّئه بعيد الفطر: ا

قد م�سى �ل�سوُم �ساحبًا حممود�

و�أت����ى �ل��ف��ط��ُر ���س��اح��ب��ًا م����ودود�

كًا ذهب �ل�سوُم.. وهو يحيَك ُن�سْ

و�أتى �لعيُد.. وهو يحيَك جود�

وقوله ثانيًة.. يف الغر�ض ذاته:

ل��ُه ع���ي���دً�  وج���ه���َك  �ل��ع��ي��ُد  ر�أى 

ج��م��ال ع��ل��ي��ه  زدَت  ك���ن���َت  و�إن 

�ل����ه����الُل ر�آَك  ح������نَي   .. َ وك�����������ربَّ

ك��ف��ع��ل��َك.. ح���ني ر�أي������َت �ل��ه��الل

�أب�����رسَت��ُه م��ن��ه  م���ا  م���ن���َك..  ر�أى 

ه�����الًل �أ������س�����اء.. ووج����ه����ًا ت��الل

4- يف جمال �لهجاء:

اين«يف رجل ا�ش������تهر  كقول »اللحام احلرَّ

ببخل������ه يف تق������دمي الطع������ام والتقت������ري ب������ه 

لل�شيوف:

ع���ل���ى ع������دد �ل����ق����وم رغ����ف����اُن����ُه

ف���ل�������س���َت ت������رى ل���ق���م���ًة ز�ئ��������دْه

ل��ل��ف��ت��ى د�رِه  �ل�������س���وَم يف  �أرى 

�ل��ف��ائ��دْه �أع���ظ���َم  ��ه��ا-  ح��لَّ -�إذ� 

وقول �ش������اعر اآخر يف رج������ل بخيل اآخر 

أي�شاً: ا

�إخ����و�ن����ُه ُي���ت���ِخ���َم  �أْن  َي�����ح�����َذُر 

حم������ذوُر ����خ����م����ِة  �ل����تُّ �أذى  �إنَّ 

ع��ن��ده ج�����رو�  ُي�����وؤ �أن  وي�����س��ت��ه��ي 

���وم.. و�ل�������س���ائ���ُم م���اأج���وُر ب���ال�������سَّ

وقول »اب������ن عبد رب������ه« يف هجاء بخيل 

ثالث:

ل ي��ف��ط��ر �ل�������س���ائ���م م����ن �أك���ل���ه

�����ه ��������س�������وٌم مل�������ن �أف������ط������ر� ل�����ك�����نَّ

م����ه ����س���اه���ٌد يف وج����ه����ه م����ن ل����وؤ

ُي��خ��رَب� �أْن  �ل�����س��اه��ُد  ب���ه  ي��ك��ف��ي 

�أف���ع���ال���ُه �مل�����ع�����روُف  ي����ع����رف  مل 

، ك���م���ا مل ي���ن���ك���ِر �مُل���ْن���َك���ر� ق������طُّ

وقول »ابن الرومي« يف »رم�شان« ذاته:

ْمُت ُحْرَمَتُه �سهُر �ل�سياِم و�إْن عظَّ

�سهٌر طويٌل.. ثقيُل �لظلِّ و�حلركْة

مي�سي �لهوينى.. فاإما حني يطلبنا

)2(
لكْة« لْيُك« ُيد�نيه.. ول »�ل�سُّ فال »�ل�سُّ

�أي��اٌم مباركٌة ق��اَل:  دَق من  يا �سِ

�إن كان َيكني عن ��سم �لطوِل بالربكْة
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�سهٌر.. كاأنَّ وقوعي فيه من قلقي

و�سوِء حايل.. وقوُع �حلوت يف �ل�سبكْة

 وقول �شاعر اآخر مترنِّم يف رم�شان:

��������وُم ع���ل���ي���ن���ا َث����������ُق����������َل �ل�����������������سَّ

ع�����ل�����ي�����ِه �هلل..  �أث������������ق������������َل 

ب���������دٌر م�������������������سِ  ب���������الأ ز�رين 

ك�������ن�������ُت م�������������س������ت������اق������ًا �إل�������ي�������ِه

م���ن���ُه �أق���������������سِ  مل  ف����م���������س����ى.. 

ح����������اج����������ًة.. ك��������ان��������ْت ل�����دي�����ِه

ر و�لفكاهة: 5- يف جمال �لتندُّ

كقول اأحد ال�شعراء الظرفاء ممن يحبون 

الطع������ام وال�������رشاب، ولكن »رم�ش������ان« منعه 

منهما، ف������راح ينتظر هالل »�ش������وال« بفارغ 

ال�شر:

قْل ل�سهِر �ل�سياِم �أنحلَت ج�سمي 

�ل���ه���الِل ط����ل����وُع  م���ي���ق���اَت���ن���ا  �إنَّ 

فينا ج��ه��ِدَك  ك��لَّ  َن  �لآ فاجهِد 

�ِل« ����س���رى م���ا ي���ك���وُن يف »�����س����وَّ

وقول »احل�ش������ن بن رجاء« حني كتب اإىل 

�ش������ديق له يف يوم �ش������كٍّ اأفطر فيه اخلليفة 

»الواثق«: 

ل��ل�����س��ب��وِح.. وق���د نهانا  ه���ززُت���َك 

م����ن����نَي ع����ن �ل�����س��ي��اِم �أم�������رُي �مل����وؤ

ِ ع�رسً� وع��ن��دي م��ن ِق��ن��اِن �مِل�����سْ

ت���ط���ي���ُب ل����ه����نَّ د�ئ����������رُة �مُل���������د�ِم

�أنَت �جل��و�َب.. فلي�َس �سيٌء فكْن 

�ل���ك���الِم ح�����ذِف  م���ن  �إيلَّ  �أح������بَّ 

وقول »اأبي نوا�ض« حني كان يقوم بنزهة 

مري »اأبي عي�ش������ى بن الر�ش������يد« ببلدة  مع الأ

أيام �ش������هر  »الَقْف�������ض« ع�������رش اآخر يوم من ا

أبا  �شعبان، فقال له اأحدهم: هذا يوم �شك يا ا

نوا�ض، وبع�ض النا�ض ي�شومُه احتياطاً.

أبو نوا�ض: لي�ض ال�ش������كُّ حجًة على  ف������رد ا

أبو جعفر« عن.. عن..  ثنا »ا اليقني، وقد حدَّ

ع������ن.. اإىل اأن رفع������ه اإىل الر�ش������ول العرب������ي 

أنه  الكرمي )حممد �ش������لى اهلل عليه و�ش������لم( ا

قال: »�شوموا لروؤيته، واأفطروا لروؤيته »يعني 

أن�ش������د قائاًل وهو  هالل �ش������هر رم�شان، ثم ا

ه  أبا عي�ش������ى« الذي كان يتنزَّ مري »ا يخاطب الأ

معه:

)3(
» لو �سئَت مل نربْح من »�لَقْف�سِ

)4(
ن�����رسُب��ه��ا ح���م���ر�َء.. ك��ال��َف�����سِّ

�سهرنا م���ن  �ل���ي���وَم  ه���ذ�  ن�������رسُق 

�������سِّ  ف������اهلُل ق����د ي��ع��ف��و ع����ن �ل���لِّ

-4-
تل������ك ه������ي بع�������ض اللوح������ات الطريفة 

التي ر�ش������مها لنا بع�������ض الظرفاء واحلمقى 

أنَّ حياة البادية وما فيها  وال�ش������عراء، ويقيناً ا

أثرها  من �شظف العي�ض وق�شوة احلر كان لها ا
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فيما قاله ال�ش������عراء يف هجاء رم�شان خالل 

موي والعبا�شي، هوؤلء ال�شعراء  الع�رشين الأ

خر  الذي������ن كانوا يوؤمن������ون باهلل والي������وم الآ

وفر�ش������ية ال�ش������يام عليهم كركن من اأركان 

�شالم اخلم�شة، وها هو ذا ال�شاعر املاجن  الإ

أب������و نوا�ض« يكتب ما يكت������ب يف اأخر حياته  »ا

راً عن �ش������يئاته.. عائداً اإىل اهلل الغفور  ُمكفنِّ

الرحيم.. متو�ش������اًل اإليه اأن يعفو عنه ويغفر 

له ذنوبه كما �ش������بق واأ�رشنا اإىل ذلك، وكذلك 

فعل مثله ال�شاعر »ابن الرومي« وغريهما.. 

ذلك اأن حي������اة البادية من جه������ة.. وطبيعة 

ومي������ل بع�ض ال�ش������عراء اإىل الله������و وال�رشاب 

ممن عا�شوا يف احَل�رَش من جهة ثانية، هما 

العامالن الرئي�شان اللذان كانا يبعدان بينهم 

حيان. وبني رم�شان يف كثري من الأ

أنني �ش������اعر منذ ن�ش������ف  وبالرغ������م من ا

أنني من الذين  قرن من الزمان تقريباً.. اإل ا

ي������ات الكرمية:  يوؤمن������ون حت������ى العظ������م بالآ

بعه���م الغ���اوون _ اأمل تَر اأنهم  {وال�شع���راء يتَّ

يف كلرِّ واٍد يهيم���ون - واأنه���م يقول���ون م���ا ل 

يفعل���ون} اإلخ ال�شورة الكرمية، كما ويوؤمنون 

بالق������راآن الكرمي وبال�ش������نة ال�رشيفة، ويرون 

يات قد �ش������وَّرت ال�ش������عراء خري  اأن تل������ك الآ

ت�شوير.. وو�شفتهم مبا هو فيهم، واأعطتهم 

حقهم كاماًل غري منقو�ض.

خبار: لبن قتيبة. عيون الأ  -1

�شالم: للدكتور حامد اخلويل. رم�شان يف ع�شور الإ  -2

رم�شان يف ال�شعر العربي: للدكتور ح�شني جميب امل�رسي.  -3

�شفهاين. بي الفرج الأ غاين: لأ كتاب الأ  -4

ع�شى: للقلق�شندي. كتاب �شبح الأ  -�

كتاب الذخرية: لبن ب�شام.  -�

كتاب الكامل: للمربد.  -�

كتاب ل�شان العرب: لبن منظور.  -�

كتاب فنون رم�شان: مل�شطفى عبد الرحمن.  -�

10- كتاب يتيمة الدهر: للثعالبي.
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د �شلى اهللُ عليِْه و�شلم، اأف�َشُح الَعَرِب ِل�شاًنا، واأح�َشُن اخَللِق َحديًثا،  حُممَّ

يٍث اإىل  ٍد كاَن دائًما، ول يَزاُل اأَحبَّ َحد أ�شَدُق َخلِق اهلِل لَْهَجًة. وَحديُث حممَّ وا

�ا  ُم�ْشتَِمعيِه وُمريديِه ل يُ�شاِرُعوَن اإىل تَ�شجيِلِه وتَدويِنِه، وِحْفِظِه َفَح�شب، واإمنَّ

أواِمَر، وحَترمِي ما يَْحويِه ِمن نَواٍه.  يُباِدروَن اإىل تَنْفيِذ ما فيِه ِمْن ا

أع������داءهُ - اإلَّ  زَعَج ا أ ٍد – واإْن اأغ�َش������َب ُخ�ُش������وَمُه، وا أنَّ َحديَث حُممَّ كم������ا ا

عداِء ،مل يَتَِّهْم النَِّبيَّ -�ش������لى اهللُ  أولئَك الأَ أَح������ًدا ِمْن هوؤلِء اخُل�ش������وِم، وا أنَّ ا ا

كاتب وباحث يف �لرت�ث �لعربي )�سورية(.

�لعمل �لفني: �لفنان  �سادي �لعي�سمي.
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عليْ������ِه و�ش������لم- ِباملُرواوَغ������ِة واملُخاتَلَِة. وكاَن 

������َع اْحرِتاِم ُخ�ُشوِمِه، وتَقديِر َمْن  دائًما َمو�شِ

غِم ِمْن خُمالََفِتِهم لَ�ُه يف  يُناِق�ُش������ونَُه، على الرَّ

هم يف الَعقيَدِة.  أِي، وُمناَق�َشِتِ ا الرَّ

ٌد -�شلى اهللُ عليِْه و�شلم-  وا�ش������تُِهَر حممَّ

������ْدِق َكلَمِتِه، و�رَشاَحِة  بنَي النا�ِض َجميًعا ِب�شِ

لَهَجِت������ِه كيَف ل يَكوُن َكذِلَك وهو الذي تََربَّى 

�شالِم  آِن الَعظيَمِة، وُمثُِل الإ على مبادئ الُقرا

الُعليا التي ارتَ�ش������اها َربُّ العاملنَي �ُش������بحانَُه 

َدها لَُهم يف ُكتُِبِه، فكانِت  وتَعاىَل ِلِعباِدِه، وَحدَّ

������ايف اللذيِن  الَينْبُ������وَع الَع������ذَب، واملَعنَي ال�شَّ

ٌد �شلى اهللُ عليِْه و�شلم.  ا�ْش������تََقى ِمنُْهما حُممَّ

آَن((  ٍد الُقرا و�َش������َدَق ُمْن قال ))كاَن ُخلُُق حُممَّ

ًفا اأخالَق  و�َش������َدَق اهللُ الَعظيُم اإْذ يَُق�وُل وا�شِ

(. وقد ف�اَخَر 
)1( 

نَِبينِِّه )واإنََّك لََعلَى ُخلٍُق َعظيم

الُم، ِباملَبادىِء  الةُ وال�شَّ النَِّبيُّ نَف�ُشُه عليِْه ال�شَّ

آِنيَِّة  ������ِة التي نََهَل ِمنْه�������ا، والَينابيِع الُقرا لهيَّ الإ

بَني  أدَّ الت������ي تََربَّى عليْها، حيُث ق������ال  ))لََقد ا

أديبي(( كما فاَخَر ِباملَْوروِث  أَْح�َش������َن تَا َربنِّي فا

أَخَذهُ عْن َقوِمِه )بَني ها�ش������م(  الثَّقايّف الذي ا

أْن يَبعثَُه ربُُّه نَِبيًّا حيُث قال:  ِمن ُقَري�ض، قبَل ا

اأيننِّ ِمْن ُقَري�ض، 
)2(

أْف�َش������ُح الَعَرِب بَيْ������َد أنا ا ))ا

ونَ�َشاأُت يف بَني �َشْعد((. 

ق نََظَرهُ، ويُ�ش������يُخ ِب�َش������ْمِعِه  واإنَّ َمْن يَُدقنِّ

اإىل اأحادي������ِث النا�ِض –حتى العادّينَي وَقليل�ي 

أْن يَ�ش������تَِمَع اإىل َكثرٍي  الثَّقاَف������ِة ِمنُْهْم – مُيِكُن ا

�ُش������وِل -�ش������لى اهللُ عليِْه  ِم������ْن اأحادي������ث الرَّ

أْن  ا ُدوَن ا أل�ِشنَِة النا�ِض-ُرمبَّ و�شلم- تاأتي على ا

لوَن  أنَّه������ا اأحاديُث نََبِويٌَّة �رَشيَفٌة، يَُجمنِّ يَْعلُموا-ا

روَن ِبه�������ا اأحاديثَُهْم، وقد  ِبه������ا َكالَمُهم ويَُعطنِّ

آراء،  ا َكُموؤَكنِّداٍت مِلا يَْطرحوَن ِمْن ا يَ�ْشتَخِدمونَه�

ىل َعَدٍد  حوَن ِمْن اأفكار. و�َشاأَعر�ُض اإ وما يَْقرَتِ

ائَعِة على  ������ائَعِة الذَّ ح�اديِث ال�شَّ ِمْن ه������ذِه الأَ

ْمثال.  ري جَمَرى الأ أل�شنَِة النا�ِض، والتي جَتْ ا

َتنْي:  ِمُن ِمْن ُجْحٍر َمرَّ ُع �مُلوؤ 1- ل ُيل�سَ

هذا املَثَُل هَو نَ�������ضُّ َحديٍث ِمن اأحاديِث 

اِعِر  النَِّبينِّ �ش������لى اهللُ عليِْه و�ش������لم، قالَُه ِلل�شَّ

ةَ هذا  أب������و َعزَّ  وكاَن ا
)3(

ةَ اجُلَمِحّي أب������ي َع������زَّ ا

أُ�رِشَ ي������وَم بَْدٍر   ذا ِعَي������اٍل، َفا
)4(

ِلًقا َرُج������اًل مُمْ

كاِف������ًرا، فقال: يا َر�ُش������وَل اهلِل، اإيننِّ ذو ِعَياٍل 

 : ، فقال لَُه النَِّبيُّ وحاَجٍة َعَرفتَها، فاْمنُنْ َعلَيَّ

ألَّ تُِعنَي َعلَيَّ ، يُريُد ِب�ِش������ْعِرِه. فعاَهَدهُ،  على ا

أَْطلََقُه، فقال مَيَْدُح النَِّب�يَّ : فا

ًد�  مَّ حُمَ ِب�يَّ   �لنَّ �ي  َعنِّ �أْبِلغ�ا  �أل 

)5(
– و�مَلليِك- َحميُد َك َحقٌّ  َفاإنَّ
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  و�أنَت �ْمروؤٌ َتْدُعو �إىل �حَلقِّ و�لُهَدى 

هيُد  �سَ �لَكري�ِم   �هلِل  ِم��َن  َعلْي�َك 

ْئ��َت  ِفين�ا َمب�اَءًة ُب��وِّ و�أْن��َت �ْم���روؤٌ  

��ْه��ل��ٌة، و���س��ع��وُد َل��ه�����ا َدَرج���������اٌت ���سَ

��ح�����اَرٌب  �������َك َم����ْن ح�����اَرْب��َت��ُه مَلُ و�إنَّ

عيُد َل�سَ ���س��امَلْ��َت�����ُه   وَم����ْن    ، ��ِق�����يٌّ ���سَ

و�أَهَله�ا  َب���ْدًر�  ����ْرُت   ُذكِّ �إذ�   ول��ِك��ْن 

)6(
ٌة وَت���ع���وُد َ �����ي َح�������رسْ ُب ِم��نِّ وَّ َت�������اأَ

ٍة، وبَينَما كانْت ُقَري�ٌض  وبَعَد اإْطالِقِه مِبُدَّ

ُ لالنِْتقاِم ِمَن املُ�ش������لمنَي اإث������َر َمعَرك�ِة  �رشنِّ حُتَ

أميََّة اجُلَمحّي، وهَو  بَْدٍر، َدعاهُ �َش������فواُن بُن ا

ةَ اإىل اخُلُروِج،  أب������ا َعزَّ �َش������ينُِّد بَني ُجَمَح، َدعا ا

، وعاهدتُُّه  ًدا َمنَّ َعلَيَّ مَّ فاعتََذَر وقال: اإنَّ حُمَ

أَحًدا، َفلْم يََزْل �َش������ْفواُن  أُظاِه������َر عليْ������ِه ا ألَّ ا ا

������ُن اإليِْه اخُلُروَج، ويُْطِمُعُه  �ُش������ُه، ويَُح�شنِّ يَُحرنِّ

�ُض الَقبائَل املُواِلَيَة  ِب�املَاِل، َفَخَرَج، و�شاَر يَُحرنِّ

ٍد -�شلى اهللُ عليِْه و�شلم-  دَّ حُممَّ ِلُقَري�ٍض �شِ

واملُ�شلمنَي. 

أُُحٍد، وقال  ةَ ثاِنَيًة، ي������وَم ا أبو َع������زَّ أُ�������رِشَ ا وا

  : ، فقال النَِّبيُّ : يا َر�ُش������وَل اهلِل ُمنَّ َعلَيَّ ِللنَِّبينِّ

، ل  تنَْيِ  املُوؤِم������ُن ِمْن ُجْح������ٍر َمرَّ
)7(

»ل يُلْ�َش������ُع 

َة، وتَُق������وُل: َخَدعُت  مَتْ�َش������ُح عار�َش������يَْك مِبَكَّ

تنَْي«.  ًدا َمرَّ مَّ حُمَ

ْحًر�:  2- �إنَّ ِمَن �لَبَياِن َل�سِ

أُ�ْشلوِب  هذا املَثَُل يَقولُُه املَرءُ حنَي يُعَجُب ِبا

������ٌة  ثُ������ُه، وِلهذا املَثَِل )احَلديِث( ِق�شَّ َمْن يَُحدنِّ

مثاِل، واأكرثُ  َطريَفٌة  َذَكرتْها ُمعَظ������ُم كتُِب الأ

أنَّ  �ُشها ا ������ريَِة النََّبويَِّة. ُملَخَّ كتُِب التاريِخ وال�شنِّ

النَِّبيَّ -�ش������لى اهللُ عليه و�شلم- مَلَّا جاءهُ وْفُد 

أَل النبيُّ َعْمَرو  �شالِم  �شا مَتيٍم مِلُبايََعِتِه على الإ

 بِن بَْدر، فقال 
)9(

بِْرقاِن  عِن الزنِّ
)8(

هتَِم ب������َن الأ

 ، �َشديُد العاِر�َشِة
 )10(

أَْدنَيِْه َعْمٌرو: اإنَُّه ُمطاٌع يف ا

بِْرقاُن: يا َر�شوَل  ماِنٌع مِلَا وراَء َظْهِرِه. فقال الزنِّ

أكرَثَ ِمن ه������ذا، ولِكنَُّه  ������ُه لََيعلَ������ُم ِمننِّي ا اهلِل: اإنَّ

أما واهلِل - يا ر�شوَل  َح�َش������َدين. فقال َعْمرو: ا

 
)12(

املُُروءِة، �َشينُِّق الَعَطِن 
 )11(

اهلِل- اإنَُّه لََزِمُر 

أْحَمُق الواِل������ِد، لَئيُم اخَلاِل.  َحدي������ُث الِغنَى، ا

وىَل،  ما َكَذبُْت  يف الأُ واهلِل – ي�ا َر�شوَل اهلِل – 

 فُقلُت 
)13(

يُت  خَرى؛ َر�شِ ولََقد �َشَدْقُت يف الأُ

 فقلُت 
)14(

اأح�َش������َن م�ا َعِلْم������ُت. و�َش������ِخطتُّ 

أَ ما عِلْمُت. فقال النَِّبيُّ )اإنَّ ِمَن الَبَياِن  أ�ْش������َوا ا

ن  أنَّ الِعباَرةَ �ُشِمَعْت ِم أَحٌد ا لَ�ِش������ْحًرا( ومَل يَُقْل ا

أنَُّه  أَحٍد َقبلَ�ُه �ش������لى اهللُ عليِه و�شلم..ويَبْدو ا ا

أُْعِجَب �شلى اهللُ عليِْه و�شلم مِبا قالَُه َعْمرو  ا

هتَِم؛ حيُث �َشبََّه ما يَفَعلُُه بَع�ُض الَبَياِن،  بن الأ

 . ْحُر مِبا يَفَعُل ال�شنِّ
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أنَّ النَّبيَّ  وذَكَر بَع�ُشُهم ا

زاَد على ما �َش������َبَق، فقال: 

»اإنَّ ِمَن الَبَياِن لَ�ِشْحًرا، واإنَّ 

..»
)15(

ْكًما حَلُ ������ْعِر  ال�شنِّ ِمَن 

بع�������ضَ  أنَّ  ا َذَك������ُروا  َكم�������ا 

ُف�َش������حاِء الَعَرِب تََكلََّم بنَي 

يََدْي ُعَمَر بِن عبِد العزيِز 

-ر�ش������ي اهللُ- عنُه ِبَكالٍم 

ا�ْشتَْح�َش������نَُه ُعَم������ُر، فقال: 

احَلالُل..  ������ْحُر  ال�شنِّ ه������ذا 

وَقريٌب ِمْن ه������ذا ما قالَُه  

 حنَي َجَعَل 
)16(

ابُْن الرومي

ْحِر  َحديَث �ش������اِحَبِتِه كال�شنِّ

احَلالِل اإْذ قال:

�ُه ْحُر �حَلالُل  َلَو َ�نَّ وَحديُثها �ل�سِّ

ِز ��ِل��ِم �مُل��َت��َح��رِّ مل  َي��ْج��ِن َق��ْت��َل �مُل�����سْ

َلْل، و�إْن ِهَي �أْوَجَزْت �إْن طاَل مل مُيْ

)17(
ُت��وِج��ِز ��ه��ا مل  �أنَّ ُث  �مُل��َح��دِّ َودَّ 

 ي�شُف حديَث 
)18(

وقال املُ�َشيَُّب بُن َعلَ�ض

أَحبَُّهْم : َقوٍم ا

�ِح �أل��ف�����اُظ��ُه��ْم ��ْه��ِد ِب�������ال���رَّ وك��ال�����سَّ

و�أخ���������الُق����ُه����ْم ِم��ْن��ُه��م�����ا �أط���َي���ُب 

َمن: اُكْم وَخ�رْس�ء �لدِّ 3- �إيَّ

ا حديٌث ِللنَِّبينِّ -�شلى اهللُ عليِْه  أي�شً وهذا ا

و�ش������لم- فقيَل لَُه مَلَّا لََفَظ هذِه الِعب�اَرةَ: وما 

أَةُ احَل�ْشناءُ  ذاَك ي�ا ر�ُش������وَل اهلِل ؟ قال: ]امْلَْرا

ْمنَُة: م������ا اجتََمَع ِمْن  ������وِء« والدنِّ يف َمنِْبِت ال�شُّ

أبْواِلها، وم�ا خالََطها، وتَلَبََّد  أبْعاِر املَا�ِش������َيِة، وا ا
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َمَعها ِمْن ِطنٍي ِعنَد َمناِهِل املاِء، حيُث جَتتَِمُع 

َد؛ َف������اإذا ما نََبَت الُع�ْش������ُب ف�ي  املَوا�ش������ي ِلرَتِ

������ا َطِريًّا، وزاِهًيا  ِمثِْل ه������ذِه الِبيئَِة، كاَن َغ�شًّ

يف �َش������ْكِلِه، ولَوِنِه.. والنَِّبيُّ -�شلى اهللُ عليِْه 

ِه  و�شلم- حري�ٌض عل�ى املَْخَرِ اأكر ِمْن ِحْر�شِ

�ش������ياِء، اإذا  هُ َمظاِهُر الأ عل������ى املَْظَهِر، ل تَُغرُّ

كانْت يف َحقيَقِتها ويف داِخِلها فا�ِشَدًة َخِربًَة. 

آَخَر ل تُبِْهُرهُ انِْتماءاُت  أنَّ النِبيَّ ِمْن باٍب ا كما ا

يِننِّ الَرَّاِق،  يَُّة، ذاُت اللََّمع������اِن الآ �رَشِ الَب�رَشِ الأُ

ت�ي َمَن الِغنَى  نَيِويُّ الَعري�ُض الآ أو اجل������اهُ الدُّ ا

ّي املَْح�������ض، اإذا كاَن َمْعُزولً عن َمكاِرِم  املادنِّ

َُف والنُّبُْل  ..فال�رشَّ �رَيِ ����� خالِق، وحَما�ِشِن ال�شنِّ الأَ

ِبَيِة  وال�ّش������وؤُْدُد عنَد النَِّبينِّ م�اكاَن ناِبًعا َمَن الرتَّ

تي  اخُللُِقيَِّة الَقومَيِة، ل ِمْن َعَراَقِة النَّ�َشِب الآ

اعة.  ِمَن املَظاِهِر الدنيويَِّة اخَلدَّ

ْ �أخاَك ظامِلًا �أو َمْظلوًما: 4- ُ�ْن�رسُ

اإنَّ املُتَ�������رَشنَِّع يَِجُد ِله������ذا املَثَِل َمعًنى َقبِليًّا 

أنَّ القائَل يَدعو  جاِهليًّا َقبيًحا؛ فقد يُفَه������ُم ا

يِه  ِخ يف حالَتَيْ������ِه: حالَ������ِة تََعدنِّ َِة الأَ �رشْ اإىل نُ������

�رْشاِر  ِه ُعْدواَن الأَ َخري������َن، اأو حالَِة َردنِّ على الآ

اِهُر ِلِعباَرِة )اُنْ�رُشْ  املُعتَديَن، وهذا املَعنَى الظَّ

أو َمْظلوًما( وهك������ذا كاَن اأهُل  أخ������اَك ظامِلًا ا ا

������ِة يَفَعلُوَن؛ َفُهْم يُوؤَينِّدوَن ابَْن َقبيلَِتِهم  اجلاِهليَّ

أبَهوَن  وَن ِبَعْدٍل، ول يَا على ُكلنِّ ح������اٍل، ل يَهتَمُّ

مِلَْظلََم������ٍة، ولذل������َك قال �ش������اِعُرُهم ُقَريْط بُن 

أُنَيْف العنَري:  ا

ُّ �أْبَدى ناِجَذْيِه  َلُهْم   َقْوٌم �إذ� �ل�رسَّ

ط���اُرو� �إَل��ْي�����ِه َزر�ف�����اٍت وِوْح��د�ن�����ا

لوَن �أخ�اُهْم حنَي َيْنُدُبهم  اأَ  ل َي�سْ

 )19(
ائباِت على ما قاَل  ُبْرهانا يف �لنَّ

ا ر�ش������وُل اهلِل -�شلى اهللُ عليِْه و�شلم-  أمَّ ا

َم ِلهذا املَثَِل َمعًنى َجديًدا ابْتََكَرهُ ِمْن  فقد َقدَّ

 ، آِن أ�ْش������ِل ِفْكِر الُقرا �شالِم، وِمْن ا روِح ديِن الإ

َفَجَعَل ِلهذا احَلديِث َفل�َش������َفًة ُمغاِيَرًة ِللَمعنَى 

الذي كاَن �شائًدا وَماألوًفا يف جاهليَِّة الَعَرِب..

ألَُه اأحُدهم: يا ر�شوَل اهلِل، هذا  وذلَك حنَي �َشا

نَنْ�رُشُهُ َمظلوًما، فكيَف نَنْ�رُشُهُ ظامِلًا ؟ فقال 

 .
)20(

لِم هُ عِن الظَّ �شلى اهللُ عليه و�ش������لم: تَُردُّ

لِم، َخ�شٌم ِللظامِلنَي،  ًدا َعُدوٌّ ِللظُّ نََعم، اإنَّ حُممَّ

كيَف ل يَك������وُن كذلَك، وهَو ال������ذي يَقول يف 

ْمُت  : )يا ِعباِدي، َلَقد َحرَّ َحديٍث ُقْد�ِش������يٍّ

ًم���ا  رَّ َنْف�س���ي، وَجَعلُت���ُه حُمَ ل���َم عل���ى  �لظُّ

ْل���ُم ُظُلماٌت يوَم  َبْيَنُكْم َف���ال َتَظامَلُو�، �لظُّ

�لِقياَمِة(. 
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َل َمْن  أوَّ أنَّ ا مث������اِل ا وتَذك������ُر بع�ُض كتُِب الأ

قال هذا املَثََل ُجنُْدُب بُن الَعنَْرِ ِمْن بَني مَتيم  

وكاَن 
 )22(

فاِح�ًشا
 )21(

وكاَن ُجندُب َرُجاًل َدميَما

اإىل ذلَك �ُشجاًعا. جل�َض يَوًما مَع �َشعد بن َزيْد 

أَخَذ ال�رشاُب فيِهما، قال  ا ا َمناة يَ�رْشَباِن، فلَمَّ

ُجنُدُب ِل�َش������عٍد، وهَو مُياِزُحُه: يا �َشعُد لَ�رُشُب 

 وُطوُل الننِّكاِح، وْح�ْش������ُن امِلزاِح، 
)23(

لََبِ اللنِّقاِح

ماِح،   الرنِّ
)24(

أَحبُّ اإليَْك ِمَن الِكف������اِح، وَدْع�ِض ا

 فاأجابَُه �َشْعٌد: َكَذبَْت، واهلِل 
)25(

وَرْك�ِض الَوقاِح

 )27(
أَنَْح������ُر الباِزَل   وا

)26(
عِم������ُل العاِمَل  اإيننِّ لأُ

أنََّك  أُ�ْشِكُت القائَل. قال ُجنُدب: اإنََّك لَتَعلَُم ا وا

لََدَعوتَني َعِج������اًل وم�ا ابْتََغيَْت 
 )28(

لَ������و َفِزعَت

 )29(
أرَكُب الَعزميَة أيتَني بََطاًل، ا ِبي بَ������َدلً، ولََرا

أَ  أنْ�َشا   فَغ�ش������َب �َش������ْعٌد  وا
)30( 

أمنَُع الَكرمية وا

�ًشا ِبَجندب )ِبُقبِْح وجِهِه( : يَقول ُمَعرنِّ

وُد �لَفَتى �إذ� َقُبَح �لَوْج�   هْل َي�سُ

 )31(
َعتيِد َغ��رْيَ  َق��ر�ُه  ى  و�أْم�سَ �ُه، 

َر�أوُه ��ِديِّ   �ل��نَّ ف�ي  �لن�ا�ُس  �إذ�    و

 )32(
ديِد ناِطًقا ق�اَل َقوَل َغرِي �سَ

فاأجابَُه ُجنُدُب: 

ولكْن �جَلماَل،  �لَفَتى  َزْيُن  لي�َس 

)33(
ليِد ُب ِباحُل�ساِم �لتَّ ْ ِزيُنُه �ل�رسَّ

و�إلَّ َف�����َزْي��ٌن،  �ل��َف��َت�����ى  ُي��ِن��ْل��َك  �إْن 

)34(
�لَعِتيِد ِبالَي�سرِي  نَّ   �سَ �ا  ُرمبَّ

نُدَب:   فقاَل جِلُ
)35(

وكاَن �َشعُد بُن زيد عائًفا

 بنَي 
)36(

أ�رِشَنََّك َظعينٌَة اأما والذي اأحلُف ِبِه لَتَا

ين َطرْيي،   ولََقد اأخَرَ
)37(

هينَ������ِة العرينَِة والدَّ

، اإنََّك  َك َغرْيي. ق������ال ُجنُْدب: َكالَّ أنَُّه ل يَُفكُّ ا

قا  بُّ الِقَيان. َفتََفرَّ عان، وحُتِ بان، تَْكَرهُ الطنِّ جَلَ

على ذلَك، وَظالَّ َزماًنا ل يَلتَِقياِن...

، يُريُد  وَخَرَج ُجن������ُدُب يوًما على َفَر�������ضٍ

أ�ْش������لُها  أَمٍة ِلَبني مَتيٍم، ا ، فَمرَّ على ا الَقنْ�������ضَ

ِمْن ُجْرُهم، َفراَوَدها َعن نَف�ِش������ها، فاْمتَنََعْت 

عليْ������ِه، فنََزَل َعن َفَر�ِش������ِه، واِثًقا ِمْن نَف�ِش������ِه، 

ًئ������ا عليْها. َفَقَب�َش������ْت على ِكلت������ا يََديِْه  ُمتََجرنِّ

ِبَيٍد واِحَدٍة، وَظلَّْت تَع�رُشُهما حتى ا�ْش������تَغاَث 

ْت يََديِْه ِبِعناِن َفَر�ِشِه  وا�ْشتَ�ش������لََم اإليْها  ف�َش������دَّ

 
)39(

ُدو  لَها، وهَي حَتْ
)38(

وراَحْت ِبِه َمَع ُغنَيَْمٍة

ِبِه، وتَُقوُل: 

�ْل����َولئ����د�   َب���ع���َده���ا  َت�����اأَم�����َ�َّ  ل 

 )40(
َم���و�ِرد� اًل  با�سِ َتلَقى  وَف  َف�سَ

د� ر��سِ ��يٍّ  حِلَ حي  ُت�سْ ��ًة  وَح��يَّ

َمُة ِبُجنُدَب على �َش������ْعٍد،  ْت الأَ ق������ال: َفَمرَّ

وكاَن يف اإِبِلِه، فا�ْش������تَغاَث ِب�َش������عٍد، وقال لَُه: 
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أِغثْني يا �َش������عُد. فقال �َش������عٌد: اإنَّ اجَلباَن ل  ا

يُغيُث، فقال ُجنُدُب :

��ك��وْم  ��ه��ا �مَل�����ْرُء �ل��ك��رمُي �مَل�����سْ ي��ا �أيُّ

��ا �أو َم��ْظ��ل��وْم  ْ �أخ����اَك ظ��امِلً ُ�ْن�������رسُ

فاأقَبَل اإليِْه �َشْعٌد، فاأطلََقُه. فقال ُجنُدُب:

 )41(
ْك َغ���رْيُ ُدْق  َي�سْ ومل  ْك،  َط���رْيُ َيكِذْب  مَلْ 

5- ل َينَتِطُح فيها َعْنز�ن:

الَعنُْز، واملاِعَزةُ: الواِح�َدةُ َمَن املَْعِز، واملَْعُز 

ْعِر( والَعنُْز  أْي َذوات ال�شَّ وُد ِمَن الَغنَِم )ا هي ال�شُّ

غاِلًبا ما تَكوُن َقرناَء )اأي ذاَت َقرننَِي( وناِدًرا 

( وَكثرًيا ما  اَء )اأي ِبال َقرنَ������نْيِ ما تَك������وُن َجمَّ

أُخِتها ُمناَف�َشٌة، ثمَّ ِخالٌف،  يَحُدُث بنَي الَعنِْز وا

وِعنَدئٍذ تَتَناَطحاِن، فتتَ�شاَرباِن ِبالُقروِن. 

َل َمن ابْتَ������َدَع هذا املَثََل ه�و  أوَّ أنَّ ا ويُذَك������ُر ا

الُم-  الةُ وال�شَّ ٌد -عليِْه ال�شَّ النَّبيُّ الكرمُي حُممَّ

ٌة َطريَفٌة تُذَكُر اإذا ُذِكَر، هذِه  وِلهذا املَثَِل ِق�شَّ

أنَّ  �ُشها ا ، ُملَخَّ ������ُة كانْت �َش������َبًبا يف َقوِل�ِه الِق�شَّ

أًة ا�ْش������ُمها َع�ْشماءُ بنُت َمرواَن، وهَي ِمن  اْمرا

أَُميََّة بن َزيد، كانْت تُكرِثُ ِمْن �َش������بنِّ النَِّبينِّ  بَني ا

وَء  و�َشتِْمِه، كما كانْت تتََمنَّى لَُه وِللم�شلنَي ال�شُّ

واملَوَت، يُ�ش������اِرُكها يف ذل������َك َزوُجها يَزيُد بُن 

�ُض املُ�رشكنَي  رنِّ ِح�ْش������ن احُلَطِمّي، وكانت حُتَ

الِع  ، لْقِت آُزِر ������ا ثُُّه������م عل�������ى التَّع������اوِن والتَّ وحَتُ

ْعَر يف  املُ�ش������لمنَي والَق�شاِء عليِْهم، وتَقوُل ال�شنِّ

�شاءِة اإليِْهم، يف  ِهج�اِء النَِّبينِّ واملُ�ش������لمنَي والإ

أَحُد  ا آِلَهتَُهم..َفَجَعَل  مَتَْدُح املُ�رشك������نَي وا حني 

بنِّي النَِّب�ّي وا�ْش������ُمُه ُعَمرْيُ ب������ُن َعِدّي، َجعَل  حُمِ

ا هلِل �ُشبْحانَُه وتَعالَ�ى: لَِئْن َردَّ  على نَف�ِشِه نَْذًر

ًدا �ش������امِلًا ِمْن بَدٍر  اهللُ َع������زَّ وَجلَّ النبيَّ حُممَّ

- ِ هلِلَّ ٌد-واحَلْمُد  حُممَّ النبيُّ  لََيْقتُلَنَّها...وعاَد 

ًا ِمن بَدٍر، َفَعدا  ا ظاِفًرا ُمنْتَ�رشِ �ش������امِلًا غامِنً

َق ِبالنَِّبينِّ - ُعَمرْيٌ على َع�ْشماَء َفَقتَلَها، ثم حَلِ

بَح.. �شلى اهللُ عليِْه و�شلم- ف�َشلَّى َمَعُه ال�شُّ

كاَن ِمْن عاَدِة النبّي �شلى اهللُ عليه و�شلم 

أ�ش������حابَُه اإذا قاَم ِمْن �َش������الِة  �������ضَ ا أْن يَتََفحَّ ا

الَفج������ِر ِلَيدُخَل َمنِْزلَُه، َفَراأى ُعَمرْيًا، ف�َش������لََّم 

أَقتلَت َع�ْش������ماَء ؟ قاَل نََعم  عليْ������ِه، وقاَل لَ�ُه: ا

ي������ا َر�ش������وَل اهلِل. ثّم قاَل ُعَمرْي: ي������ا نَِبيَّ اهلِل 

هل علَيَّ يف َقتِْلها �ش������يءٌ ؟ فق�ال ر�شوُل اهلِل 

-�ش������لى اهللُ عليِْه و�ش������لم- )ل يَنْتَِطُح فيها 

 .)
)42(

َعنْزاِن

وِلهذا املَثَِل �َش������بيٌه يف لَفِظِه وَمعن�اهُ، وهَو 

 )43(
ْم������ِر َعنَاٌق ِب������ُق يف هذا الأ َقولُُه������ْم )ل حَتْ

 بُن حامِت 
)44(

������ٌة( وهذا املَثَُل قالَُه: َعِديُّ َحْوِليَّ
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اَن -ر�ش������ي  ائي، حنَي ُقِتَل ُعثماُن بُن َعفَّ الطَّ

أٌي �َش������ينِّئ يف  ْن لَُه را اهللُ عنُه- وكاَن َعِديٌّ مِمَّ

ا كاَن  ْن يَنْتَِقُدهُ.. َفلَمَّ �شيا�شِة ُعثماَن، وكاَن مِمَّ

 ،  ُفِقئْت اإح������َدى َعيْنَْي َعِديٍّ
)45(

ي������وُم اجَلَمِل 

نَي، وكاَن يف املَعَركتنَْيِ مَع  ������فنِّ وُقِتَل ابْنُُه يف �شِ

أبي طالب- رحَمُه اهللُ-، فقيَل لَُه:  عل������ّي بن ا

ِبُق يف هذا  أنَُّه ل حَتْ أمَلْ تَزُعْم  ا أبا َطريف ! ا ي�ا ا

مِر َعناٌق َحْوِليٌَّة ؟ قال: بَلَى واهلِل..التَّي�ُض  الأَ

 .
)46(

عَظُم قد َحَبَق فيِه  الأ

َقُطُه: 6- َمْن َكرُثَ َكالُمُه َكرُثَ �سَ

ٌد - قيَل اإنَّ ه������ذا املَثََل قالَ������ُه نَِبيُّنا حُممَّ

�ش������لى اهللُ عليِْه و�شلم- وقيَل: بَْل قالَ�ُه ُعَمُر 

أنَّ  اِب -ر�ش�������ي اهللُ عنُه- وَذكروا ا بُن اخَلطَّ

َم : ..وَمْن َكرُثَ �َش������َقُطُه  النبيَّ زاَد عل�ى ما تََقدَّ

َك������رُثَ َكِذبُ�ُه، وَمْن َكرُثَ َكِذبُُه َكرُثَْت ُذنُوبُ�ُه، وَمْن 

. ونُِقَل 
)47(

أوىَل ِبِه  ������اُر ا َكرُثَْت ُذنُوبُُه كانَِت النَّ

أنَُّه قال: قال يل ُعَمُر  حنَِف بِن قي�ض ا ع������ِن الأ

بُن اخلطاب: يا اأحنَُف، َمْن َكرُثَ �َشِحُكُه َقلَّْت 

أكرَثَ ِمْن  َهيَْبتُُه، وَمْن َمَزَح ا�ْش������تُِخفَّ ِب�ِه، وَمْن ا

 ، �َش������يٍء ُعِرَف ِبِه، وَمْن َكرُثَ َكالُمُه َكرُثَ �َشَقُطُه

وَمْن َكرُثَ �َش������َقُطُه َقلَّ َحياوؤُهُ، وَمْن َقلَّ َحَياوؤُهُ 

َقلَّ َوَرُعُه، وَمْن َقلَّ َوَرُعُه ماَت َقلبُُه. 

ُجَل امِلْهذاَر، َكثرَي الَكالِم  ول �َشكَّ َفاإنَّ الرَّ

نَّ َكثرَي الَكالِم  خط�اِء؛ لأ ،َكث������رًيا ما يَقُع يف الأَ

دَق يف َقوِلِه، ول  َة، وال�شنِّ قَّ ى الدنِّ عاَدًة ل يَتََوخَّ

واَب فيما يَ�شُدُر َعنُْه. والَق�ْشُد  ى ال�شَّ يَتََحرَّ

������ْمُت  ������ُط؛ َفال ال�شَّ والعِت������داُل ه������َو التََّو�شُّ

ن�ش������اِن احَلكيِم؛ ول  ������كوُت ِمن َمزايا الإ وال�شُّ

م������ودا الَعواِقِب؛ ول  الَه������ْذُر وَكرْثَةُ الَكالِم حَمْ

 ِ والعِتداِل.. وهلِلَّ ِط  �َشيَء اأف�َش������ُل ِمَن التََّو�شُّ

 حيُث قال:
)48(

َدرُّ ال�شاعِر )�شامل بن واب�شة

يَمِتِه   �سِ َغ����رْيَ  ��ي  �مُل��َت��َح��لِّ ��ه��ا  �أيُّ ي��ا 

 
)49(

َق َياأتي ُدوَنُه �خُلُلُق َخلُّ �إنَّ �لتَّ

أْخَذ  ا اأح�َش������َن العِتداَل، وم������ا اأجَوَد ا َفَم

ِه  نَّ ُكلَّ �شيٍء زاَد عْن َحدنِّ النَّْف�ِض ِبالَق�ْش������ِد؛ لأ

ِه، وِخالُل اخَلرْيِ لَه�ا َمقاديُر  ������دنِّ انَْقلَب اإىل �شِ

َدقيَقٌة، َف�اإذا َخَرَجْت عْن ُحدوِدها، ا�ْشتَحالْت 

أ�ْش������داِدها، َفما اأح�َشَن احَلياَء، لكنَُّه اإذا  اإىل ا

اَعُة  ������ج� ج������اوَز ِمْقداَرهُ انَْقل������َب َعْجًزا، وال�شَّ

َمرغ������وٌب ِبها، لكنَّها اإذا جَت������اوَزْت ِمْقداَرها 

ى  ًرا، والَكَرُم َجميٌل، لكنَُّه اإذا تََعدَّ �شارْت تََهوُّ

ُحدوَدهُ �شاَر اإتاْلًفا وتَ�ْشييًعا، والَق�ْشُد َح�َشٌن 

َجمي������ٌل، لكنَُّه اإْن َجاَوَز ِمْقداَرهُ �ش������اَر بُْخاًل، 

وال������َكالُم املُختاُر املَْوزوُن َمطل������وٌب، لكنَّ�ُه اإذا 
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ْمُت َجميٌل  �ى امِلْقداَر �شاَر اإْهذاًرا، وال�شَّ تََخطَّ

هُ �شاَر َعيًّا.  َفاإذا جَتاَوَز َحدَّ

�سيَحُة: يُن �لنَّ 7- �لدِّ

ُد على  وهذِه الِعباَرةُ املَ�ْش������هورةُ التي ترََتَدَّ

أل�ِش������نَِة َكثرٍي مَن النا�ِض، ِم������ِن ابِْتداِع النبي - ا

�ش������لى اهللُ عليِْه و�شلم- ومَت�اُم هذِه الِعباَرِة، 

������اِمعنَي قال: مِلَْن يا َر�ش������وَل اهلِل؟  أَحَد ال�شَّ أنَّ ا ا

ِة املُ�ْش������ِلمنَي،  ئمَّ ، وِلر�ش������وِلِه، ولأَ ِ فق�������ال: )هلِلَّ

ِتِهْم( و�������رَشََح بع�ُض الُعلماِء هذا الَقوَل،  وع�امَّ

فقال :

أْن يَكوَن َعَمُل  : تَعني ا ِ أ - النَّ�ش������يَحُة هلِلَّ ا

ياِء  ������ا ِلَوجِه اهلِل، خاِلًيا ِمَن الرنِّ املُوؤِمِن خاِل�شً

والننِّفاِق وما �شابََه ذلَك. 

أْن يَتََقبََّل َدعوةَ  �شوِل: ا ب - النَّ�ش������يحُة ِللرَّ

ِة ِبَقلٍب �شاٍف، و�رَشيَرٍة راِغَبٍة، ول يُ�ْشِمُر  النُّبُوَّ

عوةَ، وما يُناِفيها.  ما يُخاِلُف هذِه الدَّ

ألَّ يَ�ُشقَّ  ِة املُ�ْشِلمني: ا ئمَّ ت - النَّ�شيحة لأَ

هم، ول  دَّ أو يَعَمَل �شِ اَعِة عليِْهْم ا َع�ش������ا الطَّ

أْح�َش������نُوا،  أْن يُوؤَينَِّدهم اإْن ا يُخاِلَف َمنَْهَجهم، وا

أ�شاوؤوا.  بَهم اإْن ا ويُ�َشونِّ

أْن يَتَعاَمَل  ِة املُ�شلمنَي: ا ث- النَّ�شيحُة ِلعامَّ

ينُِّد ُوُجوهَ  ْدٍق وا�ْشِتقاَمٍة واإْح�شاٍن، يُوؤَ َمَعهم ِب�شِ

������الِح لََديِْه������ْم، فَي�ُش������دُّ على يَِد  اخَلرْيِ وال�شَّ

نِّ والَف�ش������اِد  املُْح�ِش������ِن ِمنْهم، ويَحوُل دوَن ال�رشَّ

������وِء  أُخُذ على يَِد َمْن يَتَِّجُه نَحَو ال�شُّ فيِهْم، ويَا

ويَْدعو اإىل الباِطِل ِمنُْهم. 

ُح املَفهوَم اخلاطىَء  وهذا احَلديُث يُ�َشحنِّ

الذي يَ�كاُد يَك������وُن ُمنَْطِبًعا ف�ي َعقيَدِة بَع�ِض 

أولئَك الذيَن يَظنُّوَن  البُ�َش������طاِء ِمَن املُ�شلمنَي، ا

ي ِمْن  أت� ي������ِن يَا ������ِق ف�ي الدنِّ أنَّ ِمْقيا�������ضَ التََّعمُّ ا

ياِم،  ُجوِد، وال�شنِّ ُكوِع وال�شُّ ������الِة والرُّ َكرْثَِة ال�شَّ

والبِْتع������اِد عن ُمعا�رَشَِة النا�ِض، والنِْعزاِل َعِن 

اخَللِْق 

ُد  والنب������يُّ يف هذا املَثَ������ِل ) احَلديِث( يُوؤَكنِّ

، اإْذ كيَف  وَرِة الخِتالِط ِبالنَّا�������ضِ عل������ى �������رشَ

ُد  يَنْ�َشحهم اإذا كاَن بَعيًدا نائًيا َعنْهم؟ كما يُوؤَكنِّ

على ُح�ْشِن التَّعاُمِل مَع قياداِت املُجتََمِع، وَمْن 

أِني������َط ِبِهم اأعماٌل ِقياِديٌَّة يف هذا اجلانِب اأو  ا

أْن يَكوَن  ذاَك. يُريُد النبيُّ مَن الَفرِد املُ�ش������ِلِم ا

ينُِّز  فراِد، فال مُيَ ������ا يف ُمعاَمالِتِه مَع الأَ اإيجاِبيَّ

نَف�َش������ُه عنهم، يُوؤاِزُر اأعم�اَل الِرنِّ واخَلرْيِ التي 

يَقوموَن ِبها، ويَحوُل دوَن انِْزلِقِهْم فيما يَوؤوُل 

ُ جاِهلَهم، ويُ�ش������اِنُد عامِلَهم،  نِّ، فيَُب�رشنِّ اإىل ال�رشَّ

، واإذا ما راأى  �رْيِ ويَك������وُن َمَعهْم يًَدا نَحَو اخَل�����
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ف������راِد والِقياداِت باَدَر اإىل  اْعِوجاًجا لََدى الأ

�شاَرِة اإليِْه َفنَ�َشَح ُمْرتَِكبَُه )�رِشًّا وخفَيًة( ِمْن  الإ

َخريَن على ذلَك، واإلَّ انَْقلَبِت  أْن يُطِلَع الآ َغرْيِ ا

النَّ�شيَحُة اإىل َف�ش������يَحٍة.. وه�ذا يَُعدُّ اْمِتثالً 

وِل�ِه �شلى اهللُ عليِْه و�شلم: )َمْن َراأى ِمنْكم  ِلَق

، َفاإْن مل يَ�ْشتَِطْع َفِبِل�شاِنِه،  بُْه ِبَيِدِه ا َفلْيُ�َشونِّ ُمنَْكًر

ميان(  فاإْن مل يَ�ْشتَِطْع َفِبَقلِْبِه، وذلَك اأ�ْشَعُف الإ

ْمِر  أول�ي الأ والتَّ�ْشويُب ِبالَيِد: ِمِن اْخِت�شا�ِض ا

ا التَّ�ْشويُب  أمَّ ا ������لطاِن واجلاه،  واأ�شحاِب ال�شُّ

ِبالل�ش������اِن فهذا �َشاأُن اأ�ش������حاِب الِفْكِر، وقاَدِة 

الِعلِم والتَّوجيِه... 

:
)50(

ْمُت ُحْكٌم، وَقليٌل فاِعُلْه 8- �ل�سَّ

 َكِلم������ُة )احُلْك������ِم( ُهنا تَعن������ي )احِلْكَمَة( 

أو �رَشَْحناها  ا َجَعلنا ِمْن ُمراِدفاِتها، ا التي ُرمبَّ

������ي الَعْدل  ، وتََوخنِّ َونِّي، والتَّاأيَننِّ مِبَعنَ������ى) ال������رتَّ

نْ�شاف ( والإ

أنَّ لُقماَن احَلكيَم دَخَل على النبّي  يُْذَكُر ا

داووَد عليِْه ال�ش������الم، وهَو يَ�ْشنَُع ِدرًعا، َفَهمَّ 

أْم�َشَك ومل  ا يَ�ش������نَُع، ثمَّ ا ألَُه َعمَّ أْن يَ�ش������ا لُقماُن ا

َم داووُد َعَملَُه، وقاَم َفلَِب�َشها،  يَ�ْش������اأْل، حتى مَتَّ

أداةُ احَل������ْرِب، فق�������ال لُقماُن  وق������ال: ِنع������َم ا

أنَّ لُقماَن  ْمُت ُحْكٌم، وقليٌل فاِعلُْه( ولو ا )ال�شَّ

ا  أكرَثَ مِمَّ �ش������اأَل، م������ا زاَد داووُد على َمنِْح������ِه ا

اأعطاهُ ِبال �ُشوؤال. 

ْمُت ِمَن اجلاِهِل، يَكوُن َعيًّا و�َشعًفا،  ال�شَّ

������ْمُت  ًرا. وال�شَّ أن�اًة وتََفكُّ لكنَُّه ِمَن الع�امِلِ يَكوُن ا

ا �َشبََّب  نَّ َكالَمُه ُرمبَّ ُم�ْشتََحبٌّ ِمَن اجلاِهِل؛ لأ

أًذى، واأح������َدَث �رَشًَرا مِلَْن يُ�ْش������غي اإليِْه، ومِلَْن  ا

يَ�شتَقِبُل َكالَمُه. وهَو غريُ ُم�شتََحبٍّ ِمَن العامِلِ 

ُدوَن  نَّ النا�َض يَنْتَِظروَن �شاَعَة نُْطِقِه  ويرََتَ�شَّ لأ

َظَة َكالِمِه، ِلَي�ْشتَْمِتُعوا مِبا يَْجنُوَن ِمْن ِثماِر  حَلْ

ىلِء  ا يُ�ْشتَجاُد ِمْن لآ ِل�ش������اِنِه، وما يَقطفوَن مِمَّ

ْمِت ف�ي حالتنْي  أُ اإىل ال�شَّ ِفْكِرِه.. والعامِلُ يَلَجا

أْفكاَرهُ،  ������ًدا ِلرُيَتنَِّب ا أُ اإليِْه ع�اِمًدا قا�شِ ِ: يَلَج������ا

������َق ما  يَْكتَِنُز ِم������ْن َمعلوماٍت، وف�ي هذِه  ويُنَ�شنِّ

������ْمُت ِمنُْه ِحْكَمًة واحِلْكَمُة  احلالَ�ِة يَكوُن ال�شَّ

ْدراِكه�ا املُتََكلنُِّم واملُ�ْش������ُغوَن،  غايٌة  يَ�ْش������َعى لإ

بًَّبا  ا حُمَ أيْ�شً ������ْمُت يف هذِه احلالَِة ا ويَكوُن ال�شَّ

������ْمِت اإذا كاَن  أُ العامِلُ ِلل�شَّ وُمفي������ًدا. وقد يَلَجا

نًَقا، وُهنا يُ�ش������اِعُدهُ �َش������ْمتُُه على  َمِغيًظا حُمْ

أْكوؤُ�ِض الَغيِْظ، وما يَتَجاَوُز  ُع ِمْن ا َكْظِم ما يَتََجرَّ

َخريَن، وم�ا يَعلو ِبِه فوَق  ِبِه عْن اإ�ش������اءاِت الآ

اآلِمِه، ويَ�ْشُمو فوَق ُكلُوِمِه. 

�شَفِل  رِك الأ ويَ�ْشُقُط العامِلُ، ويَهوي اإىل الدَّ
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أُ�ش������يَب ِب�َش������يٍء ِمَن  ِمْن َدَرجاِت اجَلهالَِة اإذا ا

ائ������َدِة ِبالنَّْف�ِض، تَنُْمو ه������ذِه الثنَِّقُة  الثنَِّق������ِة الزَّ

ُر اإىل ما يُ�ْشِبُه الُغروَر؛ وِعنَدئٍذ يَ�شتَطيُل  وتتََطوَّ

ِل�شانُُه  ويَكرُثُ َهْذُرهُ وتَخليُطُه، فيفي�ُض ِبكالٍم 

ِه الَكثرِي، والَهْذُر  ُه الَقليُل ِبطاحِلِ امتََزَج �شاحِلُ

اِن لَدوداِن ِللِحْكَمِة، التي يُِحبُّ  ْثََرةُ َعُدوَّ والرثَّ

ي الَكالِم.  اإْدراَكها املُتََكلنُِّم، وُمتَلَقنِّ

َر النَّبيُّ -�شلى اهللُ عليْه و�شلم-  وقد َحذَّ

َر  كما يُفَهُم ِمْن َم�ْشُموِن احَلديِث )املَثَِل( َحذَّ

كث������اِر، وتَبْذيِر ال������َكالِم حنَي  ِم������َن الَهْذِر والإ

نَُّه يَعلَُم  ْمِت( وذلَك لأ ق�اَل )وقليٌل فاِعُل ال�شَّ

أْن يَعر�َض ما  ن�ش������اَن ِبطبيَعِت������ِه يُِح������بُّ ا أنَّ الإ ا

أنَّ النا�َض  ِعنَْدهُ ِمْن ِب�ش������اَعٍة، فاإذا ما َعَرَف ا

ا  ًع يَ�ْشتَْح�ِش������نُوَن َقولَُه راَح يَطوي الِبالَد ُمَوزنِّ

ًدا ثََمراِت َعْقِل������ِه، ُمِدلًّ مِبا  نَ�ش������ائَحُه، ُمَبدنِّ

َمنََح، ُمفاِخًرا مِبا َوَه������َب.. وناِدًرا ما يَْخِزُن 

ُر نَ�ش������ائَحُه، وهَو اإْن َفَعَل ذلَك  ِل�ش������انَُه، ويَُوفنِّ

أراَح نَف�َشُه وَغرْيَهُ... قال امروؤ القي�ض يدعو  ا

ْمِت والبتعاِد عن الَهْذِر : اإىل ال�شَّ

ِل�ساَنُه  علْيِه  َيخُزْن  �مَل��رُء مل  �إذ� 

�ِن ِبَخزَّ و�ُه  �سِ ْيٍء  �سَ على  َفَلْي�َس 

أكرَثَ  أب�ي �ُش������لَمى ك�������اَن ا ولََع������لَّ ُزهرَي بَن ا

ُموُت  ْمَت ُمَعلَّاًل؛ فال�شَّ تَوفيًقا حنَي َذَكَر ال�شَّ

أكرَثَ اإْعجاًبا  قد تُعَجُب ِب�َشْمِتِه، ولكنََّك تَكوُن ا

������ٍق. ول  ِب�ِه اإذا نََطَق ِبَكالٍم ُمفيٍد ُمَرتٍَّب ُمنَ�شَّ

ن�شاِن عنَد ُزهرْيٍ اإلَّ ِباأ�ْشَغَريِْه )ِل�شاِنِه  قيَمَة ِلالإ

وَقلِبِه(: 

وكائْن َترى ِمْن �ساِمٍت َلَك ُمْعِجٍب     

ِم  َكلُّ �لتَّ ف�ي  ُه  َنْق�سُ �أو  زي�اَدُت�ُه، 

�ُدُه ٌف ُفوؤ ٌف وِن�سْ ِل�ساُن �لَفَت�ى ِن�سْ

 
)51(

ِم ْحِم و�لدَّ وَرُة �للَّ فلم َيْبَق �إلَّ �سُ

ا  واحِلْكَمُة التي قد يُكافىءُ َمعناها، وُرمبَّ

ُُّث  َي ������ُر والرتَّ ناةُ والتََّفكُّ ������ْرُ والأ راَدَفه������ا )ال�شَّ

ن�شاِن،  بٌَّب ِلالإ وَعَدُم ال�ْش������ِتعجاِل( �ش������يءٌ حُمَ

َمرغ������وٌب باقِتنائِه وال�ْش������ِتحواِذ عليِْه، وِلذا 

أ�ش������اُدوا مِبَكانَِتِه، ِمنْهم  اْمتََدَحُه ال�ش������عراءُ، وا

بياين حيُث قال: النابغُة الذُّ

ن�����������اُة ���س��ع��اَدٌة   �����ٌن و�لأَ ْف����ُق مُيْ �ل����رِّ

)52(
َناحا ُتالِق  ِرْفٍق  ف�ي  نَّ  َفَتاأَ

وقال حارثُة بُن بَدر يف ِمثِل هذا املَعنَى:  

ها ُكلِّ ُم�����وِرَك  �أُ َت��ْظ��َف��ْر يف  ��َت��اأِن  ِ����سْ

ِل  َفَتَوكَّ �لَهَوى  على  َعَزْمَت  و�إذ� 
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َم���ْن  �ْم���ُروؤٌ  َفْلَيْنُظ���ِر  ِبَخليِل���ِه،  �مَل���ْرُء   -9

ُيخاِلل:

������ا ِمِن ابِْتكاِر  أي�شً وهذا احَلديُث )املَثَُل( ا

النبي -�ش������لى اهللُ عليِه و�شلم- يَدعو النبيُّ 

يف ه������ذا احلدي������ِث، اإىل ُم�ش������اَحَبِة اأخي�������اِر 

������ِل اخَللِْق، ويَنَْهى عن التَّعاُمِل  النا�ِض، واأفا�شِ

������اِق، ويَدعو اإىل اْجِتناِب التنِّ�ش������اِل  مَع الُف�شَّ

�رشاِر لْن يَجِنَي املرءُ  �رشاِر...َفُم�شاَحَبُة الأ ِبالأ

َذى وال�رَشَّ ثمَّ احَل�رْشَة فالنَّداَمَة،  ِمنْه������ا اإلَّ الأ

للَِة، قالَ�ُه النبيُّ  ويُذَكُر ُهن������ا َحديٌث رائُع الدَّ

�ا  -�شل�ى اهللُ عليِْه و�ش������لم- وهَو َقولُُه: )اإمنَّ

وِء َكحاِمِل  اِلِح  وَجلي�ِض ال�شُّ َمثَُل اجَللي�ِض ال�شَّ

أْن  ا ا  َفحاِمُل امِل�ْشِك اإمَّ
)53(

امِل�ْشِك وناِفِخ الِكرِي

َد  أْن جَتِ ا ا أْن تَبْتاَع ِمنُْه، واإمَّ ا ا  واإمَّ
)54(

يُْحِذيََك

أْن يَْحِرَق  ا ا َب������ًة. وناِفُخ الِْكرِي اإمَّ ِمنُْه ريًحا َطينِّ

 .)
)55(

َد ِمنْ������ُه ريًحا ُمنِْتنًَة أْن جَتِ ا ا ِثيابََك، واإمَّ

قراِن، َفَيجعلوَن  والنا�ُض دائًما يَرِبطوَن بنَي الأَ

املَرَء �َشبيًها مِلَْن يُ�شاِحُب، مُماِثاًل مِلَْن مُيا�شي.. 

:
)56(

كما قال َعِديُّ بُن زيد

عن َقريِنِه ْل  َعِن �مَلرِء ل َت�ساأْل و�سَ

)57(
َفُكلُّ َقريٍن ِبامُلقاَرِن َيقَتدي

������ْحَبَة  وَجعَل �ش������اِعٌر َعربيٌّ َف�ش������يٌح ال�شُّ

أنواًعا؛ ِمنْها �ُشْحَبٌة َمبِْنيٌَّة على  ������داَقَة ا وال�شَّ

الَهْزِل وامِلزاِح والتَّ�ش������لَيِة، وِمنْها �ُشْحَبُة َكالٍم 

حي������ِب، وتَنتَهي ِبالتَّودي������ِع، فهَي  الرتَّ ِب أُ  تَب������دا

آِنيٌَّة �رَشيَعُة النِْعقاِد والبِْتداِء، ويف  �ُش������ْحَبٌة ا

أ�رشََع ما تَنَْق�ش������ي وتَنْتَهي... نف�ِض الوقِت ما ا

قال ال�شاعر :

ٍة َك�رْسَ �إْخ��و�ُن  ْخ��و�ِن،  ِمَن �لإ و�إنُّ 

)58(
ل�ُه وَمْرَحبا اَك �لإ و�إْخو�ُن َحيَّ

������ِة وُحلَم�اوؤها  مَّ وكث������رًيا مادعا ُعَقالءُ الأُ

�رَتَُطوا  �ش������دق�اِء، ولكنَّهم ا�ْش����� اإىل اتنِّخ������اِذ الأ

أْن تَكوَن َمبِْنيًَّة عل�ى  داَقِة �رُشُوًطا؛ ِمنْها ا ِلل�شَّ

أْن يَك�وَن  ������فاِء، وا اَحِة وال�شَّ ������ْدِق وال�رشَّ ال�شنِّ

آزَريِْن، ل  َرف�اِن ُمتَعاوننَْيِ ُمتَ�ش������اِفَينْيِ ُمتَا الطَّ

اِلِح  َغباِت واملَ�ش م�اِن َهَوى النُُّفو�ِض، والرَّ يَُحكنِّ

أْن يَْجتَِمعا يف  ������يَِّة فيم������ا بَينَهم������ا، وا ْخ�شِ ال�شَّ

قا اإلَّ على ما يُر�ش������ي  أَلَّ يَتََفرَّ طاَعِة اهلِل، وا

ةُ،  ُخوَّ ْحَبُة، وتَدوُم الأُ اهلَل ،وِعنَدئٍذ تَ�ْشتَِمرُّ ال�شُّ

ِه، َكثرٌي  ���ْرُء َقلي���ٌل ِبَنْف�سِ �مْلَ وَقدمًيا قالُوا »

������ْحَبِة، وَحثَّ  ْن َدعا اإىل ال�شُّ ِباإْخو�ِن���ِه« ومِمَّ

 )59(
�ش������حاِب ِم�ْشكني الدارمي على اتنِّخاِذ الأ

حيُث قال: 
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�أخ��اَك �أخ��اَك �إنَّ َم��ْن ل �أًخ��ا َل�ُه

)60(
الِح َك�ساٍع �إىل �لَهْيجا ِبَغرْيِ �سِ

و�إنَّ �ْبَن َعمِّ �مَلْرِء فاْعَلْم َجناُحُه

وَهْل َيْنَه�ُس �لبازي ِبَغرْيِ َجناِح؟

ية )4( �شورة القلم الآ  -1

عَنى ِمْن  عليِل )مِبَ ها ُهنا ج���اءْت ِللتَّ عَنى )غ���رَي( التي ُتفيُد ال�ْشِتثناء، لكنَّ ) َبْي���َد( غاِلًب���ا ما َتاأتي مِبَ  -2

اأْجِل( راجع ل�شان العرب، وامُلعَجم الو�شيط )بيد (. 

�رِسَ يوَم َبْدٍر  ة، اأُ ة اجُلَمح���ي: ا�ْشُمُه َعْمرو ابن عبد اهلل بن عثمان اجلمحي، �شاعر من اأهل مكَّ اأب���و َع���زَّ  -3

عداَء �شدَّ  ُف الأ لرِّ َة مل َيْرَعِو وا�ْشَتَمرَّ ُيوؤَ ُه ذو ِعي���اٍل، على األَّ ُيعنَي عَلْيِه، لكنَّ اأبا َعزَّ نَّ فاأَْطَلَق���ُه النب���يُّ لأَ

ِبيُّ ِبَقتِلِه  ُحٍد َف�اأََمَر النَّ �رِسَ يوَم اأُ امُل�شلمنَي، واأُ

ِلق: فقري  مُمْ  -4

فِع، وَجعلُتها ِباخَلْف�ضِ على الَق�َشِم  ِل )واملَليُك( ِب�الرَّ �شْ يف الأَ  -�

ُب - ِبتاَءْيِن-  ُلها َتَت���اأَوَّ ُب: اأ�شْ مث���ال للع�شك���ري 2��/2 وانظر �شرية ابن ه�ش���ام 31�/2. َتاأَوَّ جمه���رة الأ  -�

ُب: َتُعوُد.  ُحِذَفْت اإْحداُهما َتْخفيًفا، وتاأوَّ

ِدِغ    )ِبَفِمِه(  ِم الالَّ َقدَّ فَع�ى، وَيكوُن مِبُ ْدُغ ِلالأَ ����ا َي�شَم���ُع املرُء قوَل بع�ضِ النا�ِض )ل ُيلَدُغ املَرُء( واللَّ ُرمبَّ  -�

َمُة،  �ْشِع يف الَعْقَرِب ُيقاُل َلها احْلُ ور (واأداُة اللَّ بُّ ْنُبوِر )الدَّ �ْشُع َفِللَعْقَرِب، والزُّ ا اللَّ ُة، اأمَّ ُيقاُل َلَدَغْتُه احَليَّ

�ْشِع، اأو  ْدُغ َمكاَن اللَّ عِمَل اللَّ ْنُبوُر، واإذا ا�ْشُت ِع، ُيقاُل َل�َشَعْتُه الَعقَرُب  وَل�َشَعُه الزُّ �شِ َرِة الالَّ وَتكوُن يف ُموؤَخَّ

العك�ض، َفِمْن باِب ال�ْشِتع�ارة 

ماِلِه، وكاَن ذا  ل( جِلَ ���ٌد و�شاعٌر ِمن اأهِل جَند، كاَن ُيدَعى)امُلَكحَّ نان امِلْنَقري التميمي، �َشيرِّ َعْم���رو بن �شِ  -�

ٍد عٍر َجيرِّ �شِ

َب  نْي، وُلقرِّ حاِب���ّي، ِمن ُزَعماِء مَتي���م، قيَل: اإنَّ ا�ْشَم���ُه احُل�شَ عدي التميمي  �شَ الزبِرق���ان ب���ن َب���در ال�شَّ  -�

ماِلِه. كاَن �شاِعًرا َف�شيًحا ْبِرقاِن )وهَو ِمْن اأ�شماِء الَقَمر( جِلَ ِبالزرِّ

ُجل  ْدَنى، ُيريُد اأقارَب الرَّ ْدَنون: جمع الأَ 10- الأَ

11- َزِمُر امُلروءة: َقليُله�ا 

َفُه ِبالُبْخِل   ِبُل حوَل َمواِرِد املاِء  واأراَد َو�شْ ُك فيِه الإ 12- الَعَطن: املَكاُن الذي َترْبُ

وىَل.  13- اأْي يف َمقاَلتي الأُ

الهوام�ش
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ْبُت يف املَقاَلِة الثانية.  اأْي َغ�شِ  -14

�1- احُلْكُم: احِلْكَمُة 

وىل مات �شنة 2�3ه�   �1- علي بن العبا�ض الرومي، �شاعر عبا�شي ِمن �ُشعراء الطبقة الأ

ي 1/�  داب ِللُح�رسَ بي ِهالل الع�شكري 21/1 وانظر زهر الآ مثال لأ �1- انظر جمهرة الأ

عالم �/�22 (.  �1- امُل�َشّيب بن عل�ض �شاعر جاهلي ُمِقّل، وهَو خال اأع�َشى قي�ض  )انظر الأ

�ُض. زراف���ات: جماعات. النائبات:  ْ ى ن�اجذ وهو ال�رسرِّ �1- انظ���ر ����رسح ديوان احلما�شة 1/�. ناج���ذاه: ُمَثنَّ

جمع نائبة، وهي امُل�شيبة 

مثال 334/2  20- انظر جممع الأ

ع  21- َدميم: َب�شِ

22- فاح�ض: َيقول ال�شوء ويفعُلُه 

قاح: جمع َلْقحة، وهي الناقة احَللوُب  23- اللرِّ

24- دع�ض الرماح: َطعُنها 

لبة  �2- الوقاح: الَفر�ُض ذو احَلوافر ال�شُّ

نان  ا َيل�ي ال�شرِّ ْمح: اأعالُه مِمَّ �2- عاِمل الرُّ

ُمّو  �2- البازل: اجَلَمل امُلكَتِمل النُّ

�2- َفِزعَت: ا�ْشَتَغْثَت 

ْمُر ُيعَزُم علْيِه  �2- العزمية: الأ

ها الَعُدّو.  30- املراأة َياأ�رِسُ

ْهر. غري َعتيد: غري َج�شيم  31- الَقرا: ِبَفْتِح القاِف الظَّ

ِدّي: ن�ادي الَقوِم وَمكاُن اْجِتماِعِهم  32- النَّ

ْهرة  ليد: ذو ال�شُّ 33- احُل�شام التَّ

�شداِد )اجَل�شيم والقليل(  34- الَعتيد: ُهنا الَقليل)وَنَرى اأنَّ العتيَد مَن الأ

رْيَ، ِلَيتفاءَل اأو َيَت�شاَءَم  �3- العائف: الذي َيزُجُر الطَّ

َمْت ف�شارْت ُكلُّ اْمراأٍة َظعيَنًة  ِل؛ املَراأُة يف َهوَدِجها، ثم ُعمرِّ �شْ
عيَنُة: يف الأ �3- الظَّ

عان  هيَنة: مو�شِ �3- العرينة والدَّ

�3- ُغَنْيمة: ِقطعة قليل�ة من الَغَنم 
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ِبل وَيكوُن فيِه َفْخٌر وِهج�اٌء واأْغرا�ض  اِق الإ ِل ِل�ُشوَّ �شْ
دو: ِمَن احُلداِء، وهَو َنوٌع مَن الِغناِء )كاَن ِبالأ �3- حَتْ

اأخَرى( 

�َشد العاب�ض الغا�شب.  َمُة. البا�شل: الأ 40- الَولئد: جمع وليدة: وهَي الأَ

مثال 33�/2  41- جممع الأ

مثال للع�شكري 310/2.  42- انظر جمهرة الأ

يَح( ِمْن ُدُبِرِه  ْخلُة )اْبَنُة الَعْنِز( قبل ُبلوِغها �شنة ِمن ُعْمِرها. َحَبَق: اأخَرَج احَلَدَث )الررِّ 43- الَعناُق: ال�شَّ

�شالِم،  ِة والإ ء يف اجلاهليَّ ، ِمْن اأجواِد العرِب وُعَقالئِهم، وهَو رئي�ُض َطيرِّ حاِبيٌّ 44- َعِدّي بُن حامت: اأمرٌي �شَ

ني،  فرِّ ���نَي، وُفقئْت عيُنُه يف �شِ فرِّ اأ�شل���َم �شن���ة � ه� و�شِهَد فت���َح الِعراق، و�شَكَن الكوَف�َة، و�َشهَد اجَلَمَل و�شِ

ماَت ِبالكوفة �شنة ��ه� 

 عنُه- واأن�شار عائ�شة َغَفَر 
ُ
�4- يوم اجَلَمل: املَعَرك�ة التي َجرت بنَي اأن�شاِر علّي بن اأبي طالب -ر�شي اهلل

َمِله�ا الذي كانت َترَكُبُه   َله�ا، ِن�شَبًة جِلَ
ُ
اهلل

مثال 22�/2  �4- انظر جممع الأ

مث���ال 2�/1. وق���د اأورَدُه ال�شيوط���ي ف�ي اجل�ام���ع ال�شغري 314/2 ع���ن الطيال�شي  �4- انظ���ر جمه���رة الأ

ِبِرواَيِتِه عن اْبِن ُعَمر. 

َة مِلحّمد  قَّ ابعني ِمن اأهِل احَلديِث، ِدَم�شِقّي، وِل�َي الرَّ �شدي: اأمرٌي، �شاِعٌر، وهَو مَن التَّ �4- �شامل بن واب�شة الأ

آِخِر ِخالَفِة ه�شام بن عبد امللك  موّي، وماَت يف ا بن مروان الأ

مرِّ اخلاء: اللِتزاُم  خالق الفا�شلة، وهَو لي�َض ِمْن اأهِلها. اخُلُلق: ِب�شَ ِك ِبالأ َم�شُّ ظ�اُهر ِبالتَّ ق: التَّ َخلُّ �4- التَّ

خالِق. ِن الأ مِبَحا�شِ

مثال 402/1.  مثال 4�3/1، وانظر جممع الأ �0- جمهرة الأ

�1- ديوانه ��/�� 

�2- معجم اأ�شا�ض البالغة )اأين( 

اُد النار  �3- الكري: ِزقٌّ ِمن ِجلٍد َينُفُخ ِبِه احَلدَّ

�4- ُيحذيك: ُيعطيك 

��- ري�ا�ض ال�شاحلني �ض��1 

ن العربي���ة والفار�شية، كان  َع���ِدّي ب���ن زيد العب���ادي التميمي: �شاعر جاهلي، من احل���رية، كان ُيح�شِ  -��

َج ِهْنًدا  َخَذُه ِك�رْسَى ُتْرُجماًنا، ف�َشَكَن املَدائن ع�ا�شمة الُفر�ض. َتزوَّ كاتًبا بالعربّية يف ديوان ِك�رَسى، واتَّ
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عمان بن املنذر، لكنَّ النعمان غ�شب ِمْنُه، ف�َشَجَنُه ِباحِلرَيِة، وَقَتَلُه نحو �شنة �3 قبل الهجرة  بنَت النُّ

عالم 220/4.  /انظر الأ

��- جممع اأمثال امليدان�ي 21�/2 و 2��/2 

اك اهلل: اإخواُن َكالٍم   ِحك. اإخوان حيَّ ��- معجم اأ�شا�ض البالغ�ة )ك�رس( . الَك�رْسة: ال�شَّ

َ َجريًرا والفرزدق،  ��- ِم�شك���ني الدارم���ي: ا�ْشُمُه ربيعُة ب���ُن عاِمر الدارمي التميم���ي، �شاعر اأُموّي عا����رسَ

َب َم�ْشكيًنا ِلَقوِلِه » اأنا ِم�ْشكني مِلَْن اأْنَكَرين «  م�ات  قائ����ض، وهو من اأ�رساِف مَتي���م، ُلقرِّ و�شاَرَكهم���ا يف النَّ

�شنة ��ه� / اأعالم الزركلي 1�/3 

ورة( احَلْرُب.  َُه ال�شاعُر ِلل�رسَّ دود )وَق�رسَ �0- الهيجاء: مَمْ

¥µ
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الذي ينظر اإىل حياة تخلو من م�ش������يئني، كالذي ينظر اإىل حياة تخلو من 

حم�شنني. 

الفارق بني املح�شن وامل�شيء، اأن املح�شن ميكن مبواقفه احل�شنة اأن يحيل 

أن ال�شيئ مبواقفه ال�شيئة يزيد  املح�شن ثباتاً يف ممار�شة  �شيئاً اإىل حم�شن، وا

ح�شان.  �شلوك الإ

أ�ش������اء �شخ�ض اإىل  �ش������ل يف التعامل بني النا�ض هو ح�ش������ن الظن، فاإن ا الأ

الثقة، فهي مع�شلته اأكرث مما هي مع�شلة مانح الثقة. 

كاتب وقا�س �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان �سعد يكن.

❁

˜

الف�ضيلة والرذيلة

❁❁

عبد الباقـي يو�ســفعبد الباقـي يو�ســف
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ول اأن يتمثل ف�ش������يلة  لق������د ارت�ش������ى الأ

ح�شن الظن، وارت�شى الثاين اأن يتمثل رذيلة 

�شاءة اإىل ح�شن الظن.  الإ

ومن الطبيعي اأن ف�ش������يلة ح�ش������ن الظن 

لتتحقق ل�ش������خ�ض جمانا، بل عليه اأن يكون 

على ا�ش������تعداد دائم لدف������ع �رشيبة الرتقاء 

�شاءة  يف درجات الف�ش������يلة، كما اأن رذيلة الإ

ن �ش������احبها  حل�ش������ن الظن ل تكون جماناً، لأ

يك������ون عل������ى ا�ش������تعداد دائم لدف������ع �رشيبة 

النحدار يف متاعب اجلور.  

وكما اأن الفا�ش������ل يلبث يقطف عناقيد 

آة من النا�ض، فاإن  �شجرة الف�ش������يلة على مرا

أ�شواك �ش������جرة الرذيلة تتهاوى على الرذيل  ا

آة من النا�ض.  على مرا

يف كل ه������ذا فاإن الفا�ش������ل يزداد حذراً، 

ي������زداد يقظة، ي������زداد جتارب������اً، وهذا يجعل 

حال������ة ال�ش������واب متقدمة لدي������ه على حالة 

خطاء، حالة النج������اح متقدمة على حالة  الأ

الف�ش������ل، حالة ال�ش������كينة متقدمة على حالة 

ال�شطراب، حالة ال�شتمتاع مبباهج احلياة 

متقدمة على حالة احلرمان. 

يف حني يزداد الرذيل جهاًل، يزداد غفلة، 

يزداد قوقعة.  

خطاء لديه متقدمة  وهذا يجعل حالة الأ

على حالة ال�ش������واب، حالة الف�شل متقدمة 

على حالة النجاح، حالة ال�شطراب متقدمة 

على حالة ال�شكينة، حالة احلرمان متقدمة 

على حالة ال�شتمتاع مبباهج احلياة. 

كوثر �لف�سيلة 

يق������ول علي بن اأبي طال������ب: الرتقاء اإىل 

الف�ش������ائل �ش������عب منجي، والنحطاط اإىل 

الرذائل �شهل ُمردي. 

أكره نف�شك على الف�شائل فاإن  وي�شيف: ا

الرذائل اأنت مطبوع عليها. 

حتى الزوجة الفا�شلة فاإنها متقت الرجل 

اإن مل يكن فا�ش������اًل ولو كان زوجها. تقول اأم 

�رشيع الكندية: 

ك������اأن �ل�������د�ر ي�����وم ت���ك���ون ف��ي��ه��ا         

ع��ل��ي��ن��ا ح����ف����رة م���ل���ئ���ت دخ���ان���ا 

ف��ل��ي��ت��ك يف ���س��ف��ني ب���ن���ي ع��ب��اد 

)1(
ت���ر�ن���ا ن����ر�ك ول  ط���ري���دً� ل 

أة ترف�ض الرج������ل الذي ترى  فرنى امل������را

أو لعل عدم التكافوؤ يوؤدي  باأنه ل ينا�ش������بها، ا

أم العالء بنت  اإىل بع�������ض ال�ش������لبية. تق������ول ا

يو�ش������ف اجلازية بعد اأن رف�شت رجال تقدم 

اإىل خطبتها، وكان عجوزا : 

�ل�سبا  ف��ي��ه  ي��خ��دع  ل  �ل�����س��ي��ب 

ن�����س��ح��ي  �إىل  ف��ا���س��م��ع  ب��ح��ل��ي��ة 

ف���ال ت��ك��ن �أج���ه���ل م���ن يف �ل����ورى 

                
          ) 2(

ي���������س����ح����ي ك����م����ا  �جل�����ه�����ل  ي����ب����ي����ت يف 

ولذلك نرى اأن الذي������ن قدموا منجزات 

أ�ش������حاب ف�ش������ل على النا�ض  ب�رشية يعدون ا



�لف�ضيلة و�لرذيلة

21� �لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

زمان. تقول زيغريد هونكه:  وعلى خمتلف الأ

/ اإن جيولوجيا ابن �ش������ينا ت�شلح لكل زمان 

أو الرابع ع�رش، لل�رشق  ومكان للقرن العا�رش ا

ندل�ض. ت�شلح  أو للغرب، يف اأ�شفهان، يف الأ ا

لنظرة العامل املتطور التي تنظر لكل اأحداث 

)3(
احلياة كعملية تطور /

عداد الهائلة  معلوم اأن النا�ض بكل هذه الأ

وعر التاريخ الب�رشي، ل يت�ش������ابهون حتى يف 

نرات اأ�شواتهم ونظرات اأعينهم وكل مولود 

يولد اإبداعاً اإلهياً جديداً ولي�ض ا�شتن�ش������اخاً 

ن�شان  عن اإن�شان �شبقه، واإل ملا كان مبقدور الإ

اأن ي�ش������عر بعظمة امل�شوؤولية عن �شلوكه �شواء 

أو ال�ش������لبي، فهو فا�ش������ل، اإذن هو  يجابي ا الإ

ن�شخة م�شتن�ش������خة من اإن�شان فا�شل �شبقه، 

وهو �رشير، اإذن هو ن�ش������خة م�شتن�ش������خة من 

اإن�ش������ان �رشير �ش������بقه. وهنا حت������ى القوانني 

لهية ما كان بو�شعها اأن  وال�رشائع الدنيوية والإ

توجه اإليه عقابا، فما ذنبه اإذا جاء م�شتن�شخا 

ع������ن كائن �رشير، وما هي ف�ش������يلته اإذا كان 

م�شتن�شخاً عن اإن�شان فا�شل.  ورمبا من اأجل 

احلفاظ على هذا امل�ش������وؤولية واخل�شو�شية 

ن�شانية يقف الأخالقيون ورجال  بل ن�شاء  الإ

أي�ش������اً  موقفهم ال�ش������لبي من عملية  الدين ا

ن�شان امل�شتن�شخ  ن الإ ال�شتن�ش������اخ الب�رشي  لأ

لي�ض بو�ش������عه اأن يتميز مبيزة اخل�شو�ش������ية 

الفردية وبالت������ايل اإذا ارتكب جرمية ل اأحد 

يبارك توجيه العق������اب اإليه، وكذلك اإذا قام 

بعمل فا�شل فال اأحد يبارك مكافاأته. 

 فالكائن امل�شتن�َشخ ل هو بالكائن املا�شي 

املي������ت  ول ه������و بالكائ������ن احلا�������رش احلي، 

نه فاقد خل�شو�ش������يته  وهو فاق������د لهويته لأ

الفردية. 

يقظة �ل�سلوك �لفا�سل 

لي�ض من �ش������بيل اإىل احلياة �ش������وى �شبيل 

احلياة ذاتها، وفقط عندما ي�ش������تيقظ املرء 

على ثقافة احلياة، وت�رشق يف حناياه �شم�ض 

احلياة �ش������وف يدافع ب�رشا�شة عن حقه وحق 

خرين للظفر مبتاع حياة فا�شلة،  و�شوف  الآ

يقبل عل������ى العي�ض الكرمي بق������وة ويحيا كل 

تفا�شيل احلياة التي انفتح عليها بقوة  

ن�ش������ان ليكافح يف �شبيل حياة،  يحتاج الإ

ن�ش������ان يرغ������ب باآخرة �ش������عيدة  واإذا كان الإ

ليك������ون له ذلك اإل اإذا جنح يف اأن يجعل من 

حياته الدنيا حياة �شعيدة اأي�شا، ولي�شتطيع 

خ������رة اإل اإذا كان قد  اأن يقط������ف زه������ور الآ

مالأ حياته بزه������ور الدنيا، وهو بذلك يكون 

خرة على قدر ما  مبقدوره اأن يقطف زهور الآ

ترك يف الدنيا الزهور والرياحني الطيبة. 

ن�ش������ان  لقد خلق اهلل الدنيا ليعي�ش������ها الإ

بكل ما يف ج�شده من ذرات ف�شيلة. 

لقد خلق اهلل الدنيا وخلق فيها اإن�شانها 

ن�ش������ان اإىل بناء حياته  حتى ي�ش������عى ه������ذا الإ
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الدني������ا والعم������ل ال������دوؤوب فيها 

يف �ش������بيل بلوغ و�ش������ائل الراحة 

والرفاه، ويحيلها اإىل جنة .  وهو 

كلم������ا جن������ح يف اأن يحيل حياته 

الدني������ا اإىل جنة  حقق ر�ش������الته 

ن�ش������انية وكان جديرا باحلياة  الإ

التي عا�شها وبالتايل كان جديرا 

خرة كذلك  بقطف زهور جنة الآ

مبجد و�شياء وكرامة . .

ف������اأن تكافح ط������وال حياتك 

لت�شلح نف�شا واحدة �شتكون كمن 

اأ�شلح النا�ض جميعا، واأن تف�شد 

نف�ش������ا واحدة – حت������ى لو كانت 

نف�شك – �ش������تكون كالذي اأف�شد 

ن�ش������ان  النا�ض جميعا. يحتاج الإ

حوا�ش������ه  وكل  يعي�������ض  اأن  اإىل 

م�شتيقظة ل�شتقبال كل ذرة من ذرات احلياة 

ن�شان  التي هو فيها فعليا  . وعندما يعي�ض الإ

خرون  وهو يعي�ض يقظة احلي������اة  ويعي�ض الآ

لن يجد اأحدا يتدخل يف �ش������وؤونه اخلا�شة اأو 

ن�شان اأن  العامة مهما كان �ش������كلها. ميكن لالإ

مور ليكون  يقف يف املواقع الفا�ش������لة  من الأ

باإمكانه اأن ين�ش������جم مع الليل كما ين�ش������جم 

مع النهار، ويعي�ض ذروة احلرارة، كما يعي�ض 

ذروة ال�ش������قيع . وينظ������ر اإىل زه������ور الربيع 

أنه كذلك ينظر  العامرة على اأ�شجارها  كما ا

اإىل اأوراق اخلريف وهي تت�شاقط. 

أ�ش������امة ب������ن املنق������ذ يف �ش������ريته  يكت������ب ا

الذاتية: 

/فلما توقلت ذروة الت�ش������عني واأبالين مر 

يام وال�ش������نني، �رشت مث������ل جواد عالف،  الأ

ل اجلواد املتالف، ول�ش������قت من ال�ش������عف 

ر�ض، ودخل من الكر بع�ش������ي يف بع�ض،  بالأ

)4(
حتى اأنكرت نف�شي وحت�رشت على اأم�ض/

من و�سايا �لف�سيل�ة 

�شالح الواق��ع،  -  دوماً علينا اأن ن�ش�عى لإ

�شالح ال�شلوكيات ال�شلبية التي تع�شع�ض يف  لإ
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ن�ش������يج هذا الواقع، وعلى ق������در ما يحالفنا 

أبناء هذا  النج������اح يف مهمتنا ياأتي اإ�ش������الح ا

الواقع تلقائياً ومت�شاوياً خلطواتنا . 

-  دوماً عليك اأن تبحث عن فعل بطويل 

تق������وم به، لقد جئت اإىل احلياة لتكون بطال، 

وعندم������ا حتقق ه������ذه البطولة �ش������تكون قد 

حقق������ت جدارتك باحلياة الت������ي ُوهبْت لك.  

ولئك الذين  لي�شت البطولة اأن تقدم الزهور لأ

يقدمون ل������ك الزهور، البطولة هي تقدميك 

�شواك .   ولئك الذين يقذفونك بالأ الزهور لأ

ن�ش������ان عم������اًل طيباً،  -  عندما يقّدم الإ

أن����ه  ليقدمه اإل وقد فتح عينيه جيداً على ا

اإن�ش�����ان  

وعندما يقّدم عماًل خبيثاً، ليقدم��ه اإل 

وقد اأغلق عينيه جيداً ع���ن كون���ه اإن�ش���ان .  

أنا�ض يحر�شون كل احلر�ض على  -  ثمة ا

أن ي�ش������تمروا يف عمل اخلري حتى ين�ش������جوا  ا

أنا�ض يحر�شون كل  فيه متام الن�ش������ج، وثمة ا

احلر�ض عل������ى اأن ي�ش������تمروا يف عمل ال�رش 

حتى ين�شجوا فيه متام الن�شج . 

بوؤ�ض البلد الذي ل اأفا�شل فيه 

بوؤ�ض البقاع التي ل كرام فيها 

بوؤ�ض البقاع التي ل م�شلحني فيه 

أنا�ض،  بوؤ�������ض البقاع التي لي�ض فيه������ا اإل ا

ي�ش������طو بع�ش������هم اأعرا�ض واأموال بع�ض يف 

الليل ويف و�شح النهار. 

ن�ش������ان طوياًل عن ال�ش������عادة  - يبحث الإ

يف الرذيل������ة دون اأن يبلغه������ا، ولكن������ه يهتدي 

وىل نحو مملكة  اإليه������ا وهو ميد خطوت������ه الأ

الف�شيلة. 

هلها،  - ل تظنوا اأن الرذيلة جملبة املتع لأ

اإنها ل جتلب لهم غري وجع ال�شمري. 

أمل الف�شيلة لهو اأهون على الفا�شل  - اإن ا

أمل الرذيلة.   األف مرة من ا

تربية �سلوك �لف�سيلة 

ن�ش������ان كائن قابل للرتبية يف �ش������قيها  الإ

يجابي وال�شلبي وهو كائن يرتبى ل يوجد  الإ

اإن�شان غري قابل لكت�شاب الرتبية، 

احلديث عن الرتبية حديث غري م�شتقر 

حي������ث اإن الرتبي������ة بذاتها تتف������رع اإىل فروع 

�شتى. الرتبية لي�شت مذهباً فكرياً ول عقيدة 

ولي�شت تياراً من التيارات. 

ن�شان هو ابن احلياة واحلياة هي بنت  الإ

الرتبي������ة،  احلياة هي التي تق������دم الراهني 

ن�شان يرتبى  ن�شان عر ما يف الطبيعة، والإ لالإ

من جتاربه ومن م�ش������اهدة م������ا يف الطبيعة 

واحلياة . 

أ�ش������كالً من الرتبية يف  ن�ش������ان ا يتلقى الإ

م�ش������رية حياته فهو عندما يكون طفاًل يربيه 

أب������واه غذائي������اً وعندما يكر يربي������ه معلمه  ا

أ�ش������كال اأخرى  معرفي������اً ومن ثم ينفتح على ا

للرتبية، فثمة تربية مهنية يتلقاها من املهني، 
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وثمة تربية اقت�ش������ادية يكت�ش������بها من خالل 

تعامله باملال، وثمة تربية �شحية يتلقاها من 

طباء، وثمة تربية ثقافية  خالل اإر�شادات الأ

يكت�ش������بها عن طريق الط������الع والحتكاك، 

وثمة تربية جن�شية تعلمه اأ�شول التعامل مع 

أ�ش������كال  ألوان وا خر  اإ�ش������افة اإىل ا اجلن�ض الآ

تربوية اأخ������رى متفرعة ولكنه������ا يف النهاية 

تن�شب يف حروف كلمة / الرتبية/. 

ن�ش������ان تكون من خلفية   كل ت�رشفات الإ

أو كانت  تربوي������ة معينة �ش������واء كانت �ش������لبية ا

ن�ش������ان هو تلميذ للرتبية  اإيجابية، ذلك اأن الإ

ولكن ما هي الرتبية؟ 

ول  الرتبية تنق�ش������م اإىل �شكلني، �شكلها الأ

ن�شان  نظري، و�شكلها الثاين عملي فيمكن لالإ

اأن يكت�ش������ب الرتبية بفروعها واأق�شامها من 

خالل جتاربه ال�شخ�ش������ية كم������ا ميكن له اأن 

خرين وهنا  يكت�ش������بها من خالل جت������ارب الآ

تطرح تربية �ش������لوك الف�ش������يلة  نف�شها بقوة 

ن�ش������ان فتق������دم اإليه اخلرة  على �ش������مري الإ

ن�ش������ان نف�شه وبالتايل  الكافية عر جتارب الإ

تقدم اإليه اخلال�شة والجتاه ال�شحيح، ويف 

أ�شكال الرتبية تتبدى  الواقع فاإن اأرقى واأهم ا

يف �شلب الرتبية الفا�شلة.  

ألوان الرتبية احلديثة تقف  أ�شكال وا اإن  ا

ن�شان كائناً َمْن كان  على اأر�شية الأخالق فالإ

أن يبدع �ش������كاًل تربوياً ولكنه ي�شتطيع  يعجز ا

اأن يقدم هذا ال�شكل الرتبوي اإذا ا�شتند على 

قواعد الأخالق. وميك������ن معرفة اأن الرتبية 

هي عملية انفت������اح لنهائي على العامل، فكل 

ن�ش������ان له������ا مرحلة  مرحلة م������ن مراحل الإ

أي�ش������اً  تربوية،  ال�ش������يخ الطاعن يف ال�ش������ن ا

يحتاج اإىل تربية تن�ش������جم مع عمره، فيبقى 

ن�ش������ان يرتب������ى حتى حلظات الحت�ش������ار  الإ

خرية، لي�ض من اأحد ي�ش������تغني عن الرتبية  الأ

ن�ش������ان يتعلم يف كل  بالغ������اً ما بلغ وما دام الإ

يوم جديداً فاإنه يتلقى يف هذا اليوم در�ش������اً 

جديداً من درو�ض  الرتبية. 

ولعل ال�شواب ل يجانب   الذين يظنون 

باء تكون عند توفري الطعام واللب�ض  اأن مهمة الآ

ب ميكن له اأن يكتفي بهذا  ولدهم، فهذا الأ لأ

مع م������ا يربيه من حيوان األيف يف بيته ولكن 

الطفل يحت������اج اإىل اأغذية اأخرى،  يحتاج اأن 

ينفتح على العامل ويده بيد ويل خبري،  يحتاج 

من ير�ش������م له خطوات امل�شتقبل، يحتاج اإىل 

مر�ش������د ير�ش������ده واإل تاه يف ظلمة من جهل 

آكاًل ولب�شاً.  حتى لو كان ا

بوين تكمن يف مدى قدرتهما  اإن عظمة الأ

على تقدمي اأولد �شاحلني نافعني للمجتمع. 

بوية الك������رى جتاه الرعية،  اإنها الر�ش������الة الأ

ن�ش������ان لن يعود بحاجة اإىل  وبعد اأن يكر الإ

بوية �ش������تكون قد  ن الرتبية الأ أبوية لأ تربي������ة ا

هياأته ل�ش������تقبال تربية اأخالقية كرى وعلى 

مراحل متقدمة  مدى حياته. 
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ن�شان  دائم احلاجة اإىل اأن تنمية  يبقى الإ

وتربية ال�شلوك الفا�شل، ولكن عليه اأن يطور 

نف�ش������ه ل�شتقبال هذه الرتبية، عليه اأن يطّور 

نف�شه ل�شتيعابها.   

ما يهم ه������و اأن تبقى نزعة املقاومة حية 

ن�شان األ ي�شت�ش������لم اأن يرف�ض  يف �ش������مري الإ

الهزمية. الطري احلر يرف�ض اأن يقيم حياته 

يف القف�ض ويف النهاية يرى املوت اأكرث �شمواً 

م������ن ذاك القف�ض  كذلك اجلندي ال�ش������جاع 

يف�شل اأن يجهز على نف�شه بعيار ناري على 

اأن يرى نف�ش������ه يف اأ�رش العدو يتعر�ض ملا هو 

أم������ر من املوت، املوت يف كثري من املوا�ش������ع  ا

يحف������ظ الكرامة، لذلك كان������ت مرمي تتمنى 

امل������وت عند ما راأت نف�ش������ها يف موقف حرج 

يقال له������ا :/ يا اأخت هارون م������ا كان اأبوك 

أ �شوء وما كانت اأمك بغياً /.  لقد نادت:  امرا

/ يا ليتني مت قبل هذا وكنت ن�ش������ياً من�شياً 

أ لول اأن ظه������ر ما يجنبها  /.  ومل تك������ن تهدا

حراج.  هذا الإ

وىل يف  ن�ش������ان الأ يب������دو يل اأن مهم������ة الإ

احلياة ه������ي حفاظه على اأكر م�ش������احة من 

النقاء، وعندها فقط �ش������يتذوق  نكهة الفرح 

نه  احلقيقية، يتذوق احلياة حلظة بلحظة لأ

يقف �ش������اخما على كنز ف�شيلته  التي جتنبه 

أ�ش������كال اجلب والذل والياأ�ض  كل �ش������كل من ا

مر الواقع، كن������ت دوما اأقول  والر�ش������وخ لالأ

أولئك الذي������ن يخ�رشون نقاءهم  لنف�ش������ي اأن ا

الروحي يف�ش������لون يف اأن يتذوقوا اأي حلظة 

من النجاح والفرح، و�شفاء الذهن، ويف ذروة 

املحاولة اجلادة �شترتاكم كل مواقف اخليانة 

والتلوث الروحي لتف�ش������د عليهم كل �ش������يء. 

احلي������اة ل تنتهي عند مرحله واحدة اأو عند 

�شخ�ض واحد اأو حتى يف بلد واحد. هذا هو 

التنوع الذي دوما يبهرين، لو نظرنا يف ع�رشة 

اأخوة �شنكت�شف اأن لكل واحد خ�شو�شية يف 

أم  ب واحد وا أنهم ينتم������ون لأ كل مي������زة رغم ا

أو�ش������ع  واحدة، وهذا يفتح اأمام خيايل اأفقا ا

رى كي������ف اأن الدمع يختلف عن املاء، وعن  لأ

الع������رق، وعن الب�ش������اق، كل م������ا ينفرز من 

ن�ش������ان يتمتع بخ�شو�ش������ية م�شتقلة، واأرى  الإ

لوان والطبائ������ع والعروق  اآلف اللغ������ات والأ

م  ول والأ ب الأ أنهم جميعا ينتمون اإىل الأ رغم ا

وىل واإىل خال������ق واحد. تتحقق م�ش������اعر  الأ

امل�رشة يف الروح على قدر م�ش������اعر النتماء 

اإىل العائلة الب�رشي������ة، ولذلك فاأولئك الذين 

خرين يخرجون عن  ي�شنون احلروب على الآ

وىل  �رشة م������ع اخلطوة الأ انتمائهم له������ذه الأ

ط������الق نار على كائن ب�������رشي حي. احلياة  لإ

أنف�شنا.  أو�شع من اأن ن�شيقها على ا ا

خرين ليفكروا  اأولئك الذين ينتظرون الآ

عنهم وير�ش������موا خطا امل�ش������تقبل يف دروبهم  

أولئك الذين  ويتخذوا القرارات نيابة عنهم، ا
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يبقون حتت �شن الر�شد مدى العمر، ويبقون 

حتت الو�شاية مهما تقدمت بهم ال�شنون، ل 

نهم  يكونوا مو�ش������ع ثقة ملهمة تق�شري بي�شة لأ

�شوف يف�شلون بها، فكيف �شينجحون يف بناء 

بيت �شعيد  وتقدمي جيل واثق للمجتمع.   

الف�ش������يل�ة يف املو�ش������وعة احل������رة ه������ي 

أو اجَل������ودة الأخالقية  المتي������از الأخالقي ا

م  لدى �شخ�ضٍ ما، والف�شيلة �شمة مميزة تَُقوَّ

أنها ح�ش������نة. واملفهوم املقابل للف�شيلة  على ا

هو الرذيلة. 

ثمار �لف�سيل�ة 

أ واأكتب لك ر�شالتي  أنذا اأجترا �شيدي هاا

وىل بعد كل �ش������نوات النتظ������ار ولو بقيْت  الأ

لدي قدرة على ال�ش������ر اأكرث ملا كتبت، اإنني 

أنا فيه وهو ذاته  مدين لك بكل هذا ال������ذي ا

ثم نحوك على كل ما اأنت فيه  ي�ش������عرين بالإ

لكن كل �ش������نوات الدرا�شة و اخلرة مل تعلمني 

�شيئاً مما علمتني اإياه، اأ�شارحك باأنني وقتها 

كنت على عالقة بخم�ض ن�شاء يف وقت واحد 

اإ�ش������افة اإىل زوجتي، كنت كالكلب امل�ش������عور 

ألهث خلف الن�ش������اء وتعل������م اأن َمن يكون يف  ا

و�شعي ي�ش������هل عليه اأن ي�رشق ويكذب ويغدر 

ثام  ويحتال، لكنك جئت لتطّهر روحي من الآ

أر�شلك اإيل. وكاأن اهلل ا

ثي������م خرج������ُت من  يف ذاك ال�ش������باح الأ

أنتظر دخولك  بيتك م�ش������عوراُ ودخلت بيتي ا

اإيّل �ش������هراً كاماًل لكنك مل تاأت وظنت زوجتي 

باأنني جننت، لن تت�شور كم كنُت خائفاً على 

حيات������ي، ويف اأوقات اأخرى كنت اأمتنى فيما 

ل������و حت�رش وجتهز علي بطلق ناري لرتيحني 

من عامل كله قلق وا�شطراب، كل طرقة على 

الباب كانت تع�رش حوا�ش������ي فحتى لو مل تكن 

اأنت �ش������يكون من يحمل اإيّل نباأ ف�ش������لي من 

نني خن������ت زميلي وكيف  مهن������ة املحام������اة لأ

ينطق باحلق خائن، لكنن������ي قررت اخلروج 

خر، �شاألت  أ�شواأ من الآ أتوقع كل احتمال ا أنا ا وا

عنك يف ق�رش العدل وعلمت باأنك مل تدخله 

منذ ذاك ال�شباح.

أ�شاأل اجلوار فقالوا باأنك اختفيت  ذهبت ا

منذ �ش������هر مع ابنك، تلك التفا�شيل التي لن 

أن�ش������اها،  تلك ال�شوارع التي م�شيتها �شارعاً  ا

ماكن التي ترددُت اإليها مكاناً  �شارعا، تلك الأ

أنا اأبحث عنك لكن ملاذا كنت اأبحث  مكان������ا وا

ن ل اأعلم،  �������رشار حت������ى الآ عن������ك بذاك الإ

جل اأن اأرى ما فعلَته  جل اأن تعاقبن������ي، الأ الأ

بك خيانتي ل اأدري.. ل اأدري. لكنني علمت 

ن  من اأقربائك كل �شيء، من يومها وحتى الآ

أتتب������ع كل اأخبارك. لق������د علمت باأنك  أن������ا ا وا

أ�شتطيع اأن اأ�شف لك �شعوري  �شاحمتني ول ا

أنق������ذَت حياتي يا�ش������يدي  واأنقذت  حينها، ا

�ش������معتي وال�ش������معة يف واقعنا هي اأهم من 

ن�ش������ان هنا اإذا مات �ش������ينتهي،  ن الإ احلياة لأ
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لكن ال�شمعة ال�شيئة �شتبقى تالحقه وت�شب 

اللعنة عليه اآلف ال�شنني، وعلمتني يا ب�رشي 

يومها اأن اأحافظ على �شمعتي، اإن�شان ب�شمعة 

أ�شبه بزبالة ترتاكم عليها القمامة،  �شيئة هو ا

أ�شبه بحديقة ورود  واإن�شان ب�شمعة طيبة هو ا

فيها جم������ال الطبيعة والريح الطيب وتغريد 

أنا مدين ل������ك يا ب�رشي  أتعل������م كم ا البالب������ل، ا

أّل اأكتب،  أتعلم مل  نفذ ال�ش������ر على ا أتعل������م، ا ا

ن �رشت قا�شياً وكان  لعلك ل تدري باأنني الآ

من املفرت�ض اأن تكون اأنت القا�ش������ي واأكون 

أنا مكانك يف عزلة عن النا�ض، لكنني اأحكم  ا

أف������كارك، اأحكمهم بك يا  النا�������ض مببادئك وا

أ�ش������مى من اأي قانون،  ن�ش������ان لهو ا ب�رشي والإ

ن�ش������ان ل يكون يف توجيه  علمتني اأن عدل الإ

العقاب اإىل املذنبني عل������ى قدر ما يكون يف 

توجي������ه ال�ش������ماح لهم، علمتن������ي اأن البطولة 

ال�شامية تكون يف مدى القدرة على الت�شامح 

أنني لن اأكون قا�شياً  ل على العقاب، علمتني ا

فا�ش������اًل ما مل اأكن قا�شياً مت�شاحماً اأكرث مما 

أنا قا�ض معاقب.  ا

أنني من������ذ تلك  اأ�ش������ارحك ي������ا ب�������رشي ا

ثيمة حّرمت على نف�شي اخليانة،  ال�شبيحة الأ

ثام،اأدخلني  �شماحك يل طّهر نف�ش������ي من الآ

اإىل رحاب عامل النزاهة والنقاء وال�شدق، اإنه 

أتو�شل  عامل حافل بالنور مل اأكن اأدخله ومل اأكن ا

آ�ش������ف على كل ما  أنا ا اإليه لولك.  �ش������يدي ا

أ�ش������ي اأمام  أنني اأحني را أمل وا �ش������ببته لك من ا

ذك������رك واأذرف دموع الندم، يكفيك يا ب�رشي 

اأنك اأ�ش������لحت اإن�شاناً فا�شداً بعفوك، يكفيك 

أ�ش������جار ف�شيلة يف  اأنك ا�ش������تطعت اأن تزرع ا

أثيمة.  تربة نف�ض ا

زه�رة من ب�ستان �لف�سيلة 

هذه ه������ي الليلة ال�ش������ابعة التي مل ترقد 

فيه������ا مليكة، ل تقوى على فعل �ش������يء  غري 

اأن تلب������ث متيقظة، تغم�ض عينيها من جديد  

وتتحايل على حوا�ش������ها باأنها غفت وودعت 

عامل ال�ش������تيقاظ يف حماول������ة اأخرى للهروب 

من  تلك النهيارات يف اأع�ش������ابها، تذكرها 

أم������واج اليقظة امل�ش������تعلة  باأن رمو�ش������ها ما  ا

مل�ش������ت الن������وم حلظة واحدة فتم�ش������ي جمرد 

غفوة �شغرية  كحلم بعيد املنال، ومرة اأخرى  

ي�شتبد بها ذات  ال�ش������عور باأن الليايل ال�شبع 

الفائت������ة ما كانت غ������ري حماولت فا�ش������لة0 

ترك يف فر�ش������تها، جترع جرع������ات جديدة 

من مرارة اليقظة املتوا�ش������لة، متد يدها اإىل 

قرا�ض املنومة وتبتلع قر�ش������ا،  مظ������روف الأ

تدخن �شيجارة.. تتجاوز ال�شاعة الثانية من 

جدي������د. ياله من وقت مزع������ج هذا الذي ل 

ي�رشه������ا اأن تكون يقظة فيه، مل يعد يهمها اإن 

كان������ت هي التي تقرر القيام مبا تقوم به من 

أو  أنها تنقاد غري دارية، فنه�شت، ا أم ا اأفعال، ا

نُه�شت، ل فرق، اإىل املطبخ، جل�شت ترت�شف 
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أبريقاً من البابوجن.. ومن املطبخ اجتهت اإىل  ا

اخلارج، تاأملت ال�ش������كون وامل�شابيح امل�شتعلة 

يف ال�ش������ارع، تاأمل������ت القط������ط وه������ي متزق 

بواب،  أكيا�ض القمامة املو�ش������وعة بجانب الأ ا

خطت تاركة الباب مفتوحا، �شارت خطوات 

وخط������وات، مل ترغب يف الع������ودة رغم برودة 

الطق�ض. عند و�ش������ولها اإىل نهاية ال�ش������ارع 

ا�ش������تدارت عائ������دة اإىل البي������ت..  ل فائدة، 

ما تزال منطقة �ش������ناعية بكاملها تعمل يف 

أن������ه النوم، اأجل اإن������ه النوم يا  أ�ش������ها. لبد ا را

مليك������ة هذا الذي يناديك اإىل دفء الفرا�ض. 

تزغرد كل حا�ش������ة فيها وتتج������ه اإىل الفرا�ض 

أ�شها باللحاف  تغطي كامل اجل�شد اإىل قمة را

علّه يعّرق ج�ش������دها فيطول النوم. مي�ش������ي 

الوقت فتزداد املنطقة ال�ش������ناعية ن�ش������اطا 

أ�ش������بوع عطل������ة. تقذف  وكاأنه������ا عادت بعد ا

أثناء ذلك  باللحاف بعيدا وتقفز برعب، ويف ا

أنها كانت غافية وهاهي وقائع حلم  بدا لها ا

خرجت منه  للتو. زاد هذا ال�ش������عور من اأملها 

ف�ش������حبت اللحاف وعادت تتغطى به كاملة 

أرنبة لذت من الثلج  وقد تكورت حتته كاأنها ا

أ تعد  بوريقات �ش������جرة. تغم�ض عينيها وتبدا

أنها �شوف لن  رقام ببطء �ش������ديد متخيلة ا الأ

ت�شل اخلم�ش������ني، يزداد العد بطاأ، تكت�شف 

اأن الع������د جتاوز املئتني: مليك������ة، يكفي هذا 

التوتر، كوين م�ش������يطرة على نف�شك. كل ما 

حدث مل يكن برغبتك.

- لكنني وافقت عليه 

- كنت �شغرية يا مليكة، تظنني اأن رغبتك 

أبيك.  مقرتنة برغبة ا

تتقلب يف الفرا�ض من ظهرها اإىل اجلهة 

الي�رشى متمتمة والدم������وع يف عينيها: كيف 

ن�ش������ان اأن يبقى يدفع ثمن خطيئة واحدة  لالإ

مدى العمر. 

تنه�ض وكاأنها يف عز ظهرية، تدخل غرفة 

ولد. كل هوؤلء خرجوا منك يا مليكة.  نوم الأ

وترم������ق رجال يف الثالثني ج������اء ينعم بدفء 

الليل م������ع رائحة اأطفاله: لقد بذر كل واحد 

من هوؤلء بذرة بذرة.. ثمانية اأطفال يا مليكة 

واأنت ما تزالني طفلة. اإنه م�ش������تغرق يف نوم 

وقد ن�شي، ولكن هل مبقدورك الن�شيان وهم 

يهرعون اإىل ح�شنك كلما جاعوا وبردوا. 

خ������رية كان يدينك بنظراته  ونة الأ يف الآ

أنا ما  على مائدة الع�شاء: �شتجعلينني جدا وا

أزال يف الثالث������ني. وكانت نظراتك هي التي  ا

تقول لنظراته: بل اأنك الذي �شتجعلني جدة 

أنا يف ال�شابعة والع�رشين. وا

ردت نظراته املحدقة: ما عدت ت�شلحني 

أة زوجة. ولد.. اأحتاج لمرا أم لالأ غري ا

ب،  دانة من عينيك: جاء الأ تطاي������رت الإ

ب. ل ت�ش������دق  ب، فاق الأ ب، نام الأ خرج الأ
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أنثى تهناأ يف بيت رجل  ب اأن هناك  ا أيه������ا الأ ا

أنه لها اأكرث  وىل، وا أني�ش������ته الأ اإل اإذا كان������ت ا

من اأي كائن اآخر. ها اأنت مل تعد غري لهوؤلء 

الذي������ن اأخذوك مني واأخ������ذوين منك. مات 

الزوج فيك، ماتت الزوجة يّف. 

هاهو العمر يتفتح للحياة يا مليكة، زهرة 

نوثة تتفتح فياأتي النطفاء. ن�شيت الثياب  الأ

اجلدي������دة..  العط������ور..  بع������ت حتى خامت 

الزفاف والقرياط كي تر�ش������عي هوؤلء الذين 

أتيت بهم ليغتالوا �ش������نوات مراهقتك ولدة  ا

اإثر ولدة. هل �شت�ش������عرين اأن عمرك انتهى 

واأنك لن متار�ش������ي طقو�ض ووقائع وحميمية 

العالقة الزوجية مرة اأخرى، هل انتهى العمر 

يف بدئه. ان�ش������حبت من حج������رة النوم بذات 

الهدوء الذي وجلت فيه، وعندما األقت نظرة 

أتها ت�ش������ري اإىل الثالثة والثلث،  اإىل ال�شاعة را

راأت نف�ش������ها تدخل غرفة �شالون ال�شتقبال 

أذنها:  وترك جوار الهات������ف. رّن حديثه يف ا

مر �شوف يكون بال�شهولة  أن الأ ل تت�ش������وري ا

أم لثمانية اأولد.  التي تت�شورينها، اإنك ا

ألن تفك������ر اأن تخرجني من  رّن كالمها: ا

�شجن نف�شي ولو بكلمة، اأن متد اإىل �شياعي 

كلمة اأمل. 

أن�ش������حك  ن، ا رّن هتافه: اأنت منفعلة الآ

�شبوع، وق�شاء وقت يف اإحدى  برتك البيت لأ

القرى التي لك فيها اأهل، �ش������يكون كل �شيء 

على مايرام. 

رّن �شداها: ل  ل   ل�شت منفعلة، عندما 

نلتقي اأ�رشح لك ظرويف �شتكت�ش������ف كم اأنك 

مت�رشع يف نظرتك. 

للحظ������ة خاطف������ة اجتاحته������ا رغبة يف 

التدخني، عادت اإىل غرفة نومها امل�ش������اءة، 

�شحبت �شيجارة من العلبة وعادت اإىل ركنها 

أ�شعلت �شيجارة بطرقة  تتاأمل جهاز الهاتف. ا

خفيفة اأوىل من قداحة جديدة ا�شرتتها �شباح 

اأم�ض من بائع متجول نادى بب�ش������اعته اأمام 

جواء  بيته������ا. نفثت دخاناً كثيف������اً يف ركود الأ

وتداعت يف خميلتها �ش������ور مل تكن راغبة يف 

ا�شرتجاعها، بيد اأن ال�ش������ور بدت مقتحمة 

عليها ف�ش������اء الذاكرة، فغدت ت�شرتجع كيف 

أباه������ا كان على عالقة باأمها قبل الزواج  اأن ا

واأن ه������ذه العالقة اأرغم������ت عليهما الزواج، 

وهاهو �رشي������ك احلياة يفق������د كل دفقة من 

رجولة وحميمية الزوج ويرتك يده من يدها 

يف منت�ش������ف الطريق، تتذك������ر رنني الهاتف 

املتوا�ش������ل  الذي ل ي������رد اإل اإذا رفع زوجها 

الهات������ف، تتذكر اأن زواجها املبكر ما كان اإل 

مها فال يكون  ب اأن تطلع البنت لأ خلوف الأ

الرفيق �شهما مثله. 

ول م������رة اجتاحه������ا اإح�ش������ا�ض غام�ض  لأ

أنها بدت ت�ش������ك مبعرفة  بغرب������ة عميقة اإىل ا

املكان الذي ترك في������ه، ومبعرفة اجلهات، 

ب������واب والنواف������ذ. اأطفاأت عقب  ومعرفة الأ
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ال�ش������يجارة وحدقت يف جه������از الهاتف، ران 

ن هي  كالمه: �شورتك كاأم لثمانية اأطفال الآ

جمل من اأي �ش������ورة اأخرى كنت اأو ميكن  الأ

اأن تكوين فيها. 

أ�ش������تفي�ض يف �رشح  دوماً دوماً ل تدعني ا

أ�شعر مبلء العامل  ما اأقول لتعرف موقفي .. ا

وف������راغ روحي، قمت باأ�ش������ياء م������ا كان علي 

ن�ش������ان كل  القيام به������ا..  لكن هل يخ�رش الإ

�شيء يف حلظة طي�ض واحدة..  هل انطفاأت 

أة  بد بالن�ش������بة لمرا م�ش������ابيح الع������امل اإىل الأ

عا�ش������ت غبية يف مرحلة من عمرها، يكفي 

أنني اأطلق������ت ثمانية اأولد، اأر�ش������عتهم من  ا

حليبي. ماذا يحدث فيما لو تركت كل �شيء 

أخ������رى، تعلمت لغات  هن������ا ورحلت اإىل بالد ا

اأخرى، �شاهدت مدنا اأخرى، ماذا يحدث لو 

عياء املرعب الذي يفتت  تخل�شت من هذا الإ

أ�شباحا  أنا واثقة باأنني اأرى ا �ش������فاء النهار. ا

حت������وم حويل واأفقد اأي ق������درة على الرتكيز، 

لوان يوما  واأي قدرة على متيي������ز النا�ض والأ

بيوم. ي�شتوطنني اإنهاك مميت، مل اأعد قادرة 

عل������ى اخلروج، حت������ى الن�ش������يم يتاآمر علي، 

أ�شباحا ترتاق�ض  ي�رشب ب�شوطه  وجهي. اأرى ا

أ�شمع اأ�شواتاً م�شو�شة يف اأذين. بي  اأمامي، وا

م�ض من �شيطان، م�ض من �شبح، م�ض من جن 

كون فري�شة  و لقد ن�ش������جت متام الن�ش������ج لأ

للو�ش������او�ض والهواج�������ض وامل�������ض، لك������ن ملاذا 

ت�������رش األ اأقرتب منك، وت�رش اأن تتفرج على 

ماأ�شاتي من بعيد، كان علي اأن اأحر�ض على 

أنا حمتقنة  كل حلظة من حلظات عم������ري، ا

بال�ش������تياء، لن ينتهي العامل اإذا التقينا وقمنا 

مبغامرة نبتغيها علها تطفئ �شيئا من لهيب 

نرياين وتخفف قلياًل مما بي من م�ض. 

ران كالم������ه: بالن�ش������بة يل ه������ذا يعن������ي 

الكثري، ل�شت م�شتعدا ملغامرة كهذه، مغامرة 

ن�ش������ان نف�ش������ه هو الذي يروي  أبتغيها. الإ ل ا

أ�شجار ال�رش يف تربة روحه.  ا

أنه ال�رش  حتركت بتوتر مت�ش������اعد: يبدو ا

ذاته الذي يبحث عن خملوق واهن لي�ش������تبّد 

به..  هاهو ي�شكنني. 

ن�شان اأن  عاد كالمه اإىل ذاكرتها: على الإ

يكون يف انتظار دائم لتوقع امل�شائب الكرى 

التي تقع على روحه..  عليه اأن يرو�ض نف�شه 

دوما لتحملها ومواجهتها بذات اللحظة. 

نظرت اإىل ال�ش������قف: لكنن������ي فقدت كل 

�شيء. 

ع������اد كالمه بقوة: اإنه ال�رشاع ذاته الذي 

ن�شان مع  عليه اأن يبقى م�شتعاًل يف معركة الإ

نف�شه من اأجل النت�شار. 

ابت�ش������مت كب�ش������مة بني املقابر ودندنت: 

أنه احلب  لكن احلب �شياأتي مرة اأخرى، لبد ا

ن�شان، اإنه احلب  الذي ل ميوت يف �شمري الإ

الذي يحمل معه اأجنحة اخلال�ض. 
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رفعت ال�شماعة و�شارت تدق على اأرقام 

آلة كاتبة.  مثلما تدق على ا

ول..  تذكرت كالمه: اأف�ش������ل  الرنني الأ

ما تفعليه األ تت�ش������لي بي، اأن تن�ش������ي ا�شمي 

من ذاكرتك. 

تذكرت كالمها: وهل �شاأقدر ؟!0

الرن������ني الثاين..  تذك������رت كالمه: لي�ض 

لدي ما يقدم �شيئاً جمدياً لك. 

الرنني الثالث..  كانت اأ�ش������ابع ال�ش������اعة 

ت�شري اإىل الرابعة. 

الرنني الرابع..  تناهت نرات خافتة، مل 

آ�ش�فة  ترد، ارتفعت النرات، اندفع �ش������وتها: ا

نني اأيقظتك، اأنت الوحيد الذي يل يف هذا  لأ

العامل. 

أما تزالني متيقظة..  �شكراً  جاء �شوته: ا

ل�ش������تيقاظك يل. اندفع �شوتها: هل �شتغلق 

ال�شماعة وترتكني اأهلّو�ض مع �شبحك. 

ترامى �ش������وته: �شتُ�ش������معينني �ش������يئا ل 

يهمني. 

- عندما ت�ش������مع �شيئاً ل يهمك، �شاأ�رشق 

كوردة ميتة، �شرتى ذلك باأذنيك. 

- لكن، ل�شيء يغري لل�شقوط

انفجر �شوتها ك�ش������جار: اإذا كنت ت�شميه 

أ�شقط0   جل اأي �شيء ل ا �شقوطاً، فالأ

وقعت ال�شماعة اإثر ذلك من كفه، مل ي�شعر 

عادتها فخرج على الفور يعد  برغبة كافية لإ

غنية �شباحية. برك  فنجان قهوة وي�شتمع لأ

بجانب النافذة يتاأمل منظر طلوع نهار جديد 

غاين بزقزقة الع�شافري الطالعة  فتختلط الأ

للتو من اأع�شا�شها، وكما تقع �شاعقة �شغرية 

انتف�ض اإثر �شماع جر�ض الباب، رغب يف اأن 

يكون ذلك وهما، ولكن اجلر�ض توا�شل..: هل 

ميك������ن اأن تكون غامرت باملجيء. انتظر عّل 

ال�شوت يكون وهما، ولكن اجلر�ض ذاته عاد 

ي�شدح يف احلوا�ض املرتبكة. دنا من الباب..  

امتدت اأ�شابعه الراع�شة اإىل املم�شك، وبكل 

أوتيت من تردد �ش������حبت الب������اب، فراآها  ما ا

تقف ك�ش������بح قبالته، تذكر �شقوط ال�شماعة 

للت������و، تراج������ع بخط������ا بطيئ������ة اإىل اخللف 

واأخذت تتق������دم اإليه بخطوات هزيلة وكاأنها 

خطوات اأخرية ل�ش������خ�ض على و�شك املوت. 

لكمت قدمه ب�ش������ماعة الهاتف، فاأعادها اإىل 

مو�ش������عها وفجاأة انفجر �شوته: لكن ملاذا ل 

عادة حميمية العالقة بينكما ؟. مل  ت�ش������عني لإ

ترد عليه، اأعاد ما قال ع�رش مرات متالحقة، 

لكنها لبثت تنظر اإليه وكاأنها ل ت�ش������مع كلمة 

واحدة. برك على الكنب������ة، باآلية راح وجهه 

يندفن يف راحتي كفيه، رغب يف اخلروج من 

الواقع باأي طريقة واأغم�ض عينيه متجاهال 

أ�شه،  وجودها، م�ش������ت �ش������اعة عليه فرفع را

فوجئ بعدم وجودها. 

أة باأنها كانت يف  بعد �شهرين اأح�شت املرا
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بئر فخرجت، دب الن�ش������اط فيها من جديد 

وغ������دت حتت�ش������ن اأولدها وت������ويل اهتماما 

خا�ش������ا بزوجها يف حماولة لتعوي�ض برودها 

نحوهم خالل �ش������تة �ش������هور فائتة. يف امل�شاء 

هتفت ل������ه وعندما رفع �ش������ماعة الهاتف، مل 

تدع������ه يتحدث، قالت: �ش������كرا على موقفك 

أ�شعر باأنني بطلة، اإنني  ن ا البطويل نحوي، الآ

أنا فيه من نقاء. اأعاهدك  مدينة لك بكل ما ا

باأنني ل�شوف اأحافظ على هذا الكنز. 

�سوك�ة �لرذيلة 

أثقل  يا اإلهي، يب������دو يل اأن ذنوبي غدت ا

من جب������ل على نف�ش������ي، هذا اجلب������ل الذي 

أمله، مل اأعد قادرة حتى على  ا�شت�شلمت حلجم ا

التنف�ض، غدت الب�شمة احلقيقية التي ت�شدر 

من القلب حلماً بعيداً. اكت�ش������فت يا عزيزتي 

أنه لي�ض هناك اأغبى ممن  من اأعماق هوتي ا

ألتم�ض  يذهب ليعالج خطيئة بخطيئة. اإنني ا

ألتم�ض  منك يا �ش������ديقتي طريقاً للخال�ض، ا

�ش������يئاً من رحابة روحك، وق������وة نقاءك. هل 

أم تدعينني اأموت دون  �ش������تقولني يل �ش������يئا ا

اأن تقويل يل كلمة اأخرية تودعينني بها. لقد 

�شقطت يا ذكرى،  �شقطت. 

واإن كنت اأدين نف�ش������ي بهذا ال�ش������قوط، 

أ�شهمت يف  أن�ش������ى اأن اأدين كل يد ا فاإنني لن ا

دفعي اإىل ه������ذه الهوة. هال متدين كفك اإىل 

ذاك القاع علها ترفع قليال تلك ال�ش������ديقة 

الت������ي اأحبت������ك واأخل�ش������ت ل�ش������داقتك من 

أنا اأحمل  أريد اأن اأختتم حياتي وا عماق. ل ا الأ

أنا بكل  أري������د اأن اأموت وا ثام. ل ا كل ه������ذه الآ

أيام البوؤ�ض وال�شقاء  هذه العفونة النف�ش������ية ا

حتر�ض على اخلال�ض فتولد نزعة ت�شاوؤمية 

يف النف�������ض. واأي جحيم عندما ي�ش������عر املرء 

بتفاهته، ي�ش������عر باأنه كائ������ن منبوذ ينظر اإىل 

نف�ش������ه كما ينظر اإىل ح�رشة ق������ذرة، عندما 

ي�شقط املرء اأمام نف�شه فاإنه يكون �شاقطا يف 

خرين بعينه حتى لو مل يعلموا �شيئا  اأنظار الآ

نقياء من النا�ض تدينني  أنظار الأ عن �شقوطه، ا

وتوبخني ب�ش������قوطي حتى وهم يجهلون عني 

هذا ال�ش������قوط، نظراتي عند ذاك تقفز اإىل 

وجوههم لتنظ������ر اإيل نظرات احتقار وهكذا 

اأراين مندفع������ة اإىل امل������وت اخت�ش������اراً ملزيد 

مل الروحية،  م������ن الحراج������ات ووخ������زات الأ

�ش������يحملني املوت على اأجنحة اخلال�ض اإىل 

أنا واثقة باأن اأي بقعة  اأي مكان اآخر، ل يهم ا

اأخرى �ش������تكون اأرحم من هذه بالن�ش������بة يل، 

اأجل هناك م�شتقبلي ول م�شتقبل يل غريه. 

كلمة �أخرية 

مل تدخ������ل الكلمة اليونانية التي تدّل على 

جنليزية العادية. وكلمة  الف�شيلة اإىل اللغة الإ

جنليزي������ة م�ش������تمّدة م������ن الكلمة  virtue الإ
الالتيني������ة virtus امل�ش������تمدة بدوره������ا من 

ن�شان  ن�شان« مبعنى الإ كلمة vir ومعناها »الإ
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الذكر،  وتعني كلمة virtus »وظيفة الذكر« 

أو القدرة،   التي يتّم ت�شورها من حيث القوة ا

جناز«. وثمة كلمة  وم������ن هنا »القدرة على الإ

لتيني������ة ه������ي vis ل ترتبط بذل������ك وتعني 

أو »العن������ف«،  ومل يكن النحويون  »ال�ش������لطة« ا

القدماء قادرين على التمييز بني الكلمتني.

املعايري الجتماعي������ة القدمية  وب�ش������بب 

وهذه الفروق اللغوية الدقيقة، كان اأن مّتت 

حيان بني الف�ش������يلة  املطابق������ة يف بع�ض الأ

والف�شائل التي يبديها الذكر يف احلرب مثل 

حيان  أّدى ذلك يف بع�ض الأ ال�ش������جاعة. وقد ا

اإىل نوع من املفارق������ة والتناق�ض فيما يتعلق 

باأ�شول الكلمة املفرت�شة. فغالباً ما ت�شتخدم 

�شارة  جنليزية يف الإ كلمة virtue يف اللغة الإ

أة ما. وكما يقول الفيل�ش������وف  اإىل عّف������ة امرا

ليو �ش������رتاو�ض، فاإنَّ »�رّش الفكر الغربي يكمن 

�شل اإىل  يف حتّول م�ش������طلح كان ي�شري يف الأ

رجول������ة الرج������ل بحيث بات ي�ش������ري اإىل عّفة 

أة«. املرا

وميكن للف�ش������يلة اأن مت�ش������ي يف �شبيل 

اآخ������ر باجتاه معاٍن اأخ������رى،  حيث ميكن لها 

اأن تنط������وي اإما على قيم������ة معيارية اأو على 

قيمة اأخالقية،  فف�ش������يلة ال�شكني تكمن يف 

اأن تقطع، وف�ش������يلة ال�شكني املمتاز تكمن يف 

اأن تقطع جيداً )وهذه هي القيمة املعيارية(، 

وذلك مقاب������ل ف�ش������ائل العق������ل، والتب�رّش، 

والعّفة، اإلخ )مما له قيمة اأخالقية(.

وتو�ش������ف الف�ش������يلة يف اليوناني������ة ذلك 

الو�ش������ف املنا�ش������ب باأنها »امتي������از ُمْعتَاد«، 

و�شيء مُيَار�ض طوال الوقت. فف�شيلة املثابرة 

نها عادة ممّيزة  حتتاجها جميع الف�ش������ائل لأ

أراد  ينبغي ا�ش������تخدامها على الدوام اإذا ما ا

ال�شخ�ض احلفاظ على كونه فا�شاًل.

ربع  �لف�سائل �لأ

الرئي�ش������ة  الكال�ش������يكية  الف�ش������ائل 

أربع: )cardinal( يف الرتاث الغربي هي ا
- العتدال

- احلكمة

- ال�شجاعة

- العدل  

دب العربي، الع�رس اجلاهلي -  دار املعارف -  م�رس.   1 -  د. �شوقي �شيف -  تاريخ الأ

ندل����ض الرطي���ب -  املق���ري والتلم�ش���اين -  حتقيق  اإح�ش���ان عبا�ض -   2 -  نف���ح الطي���ب م���ن غ�ش���ن الأ

من�شورات دار �شادر -  بريوت ���1.

فاق اجلديدة - بريوت -   ط � . 3 -  زيغريد هونكه -  �شم�ض العرب ت�شطع على الغرب -  دار الآ

�شالة -   الريا�ض  �140 ه�. 4-  اأ�شامة بن املنقذ-  كتاب العتبار -  حتقيق �شامر ال�شامرائي -  دار الأ

املراجع
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ال ي�صري احلق حقاً بكرثة معتنقيه وال بقلة مريديه

)اأبو حيان التوحيدي(

هل نعي�ض يف عمى نقدي يعيق عن ك�شف عيوب اخلطاب؟

هل احتالت املوؤ�ش�ش������ة الثقافية باأن�شاقها )ال�شلطة الثقافية( على الذاكرة 

اجلمعية؟

بداعية؟ ن�شاق بوعي اأو ل وعي على الذاكرة الإ هل �شيطرت تلك الأ

�أديب وكاتب �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي. 

❁

˜

حول مفهوم النقد الثقايف

 عنــــد عبد اللـــه الغذامـــــي

❁❁

ااأحمد حمد ااأني�س احل�سونني�س احل�سون
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وهل ُخلقْت – حقاً – حالة من التدجني 

والرتوي�ض الذوقي لدى م�شتهلكي الثقافة؟

وبالتايل هل ميكن للنقد الثقايف اأن يكون 

دبي؟ بدياًل عن النقد الأ

�شئلة على اأجوبتها   رمبا تنطوي هذه الأ

أنها جاءت على  من خالل م�ش������مونها، ذلك ا

اأعت������اب النظرية التي تبحث عن التاأ�ش������يل 

واحلق امل�������رشوع، تلك الت������ي يقدمها الناقد 

عب������د اهلل الغّذام������ي ع������ر ق������راءة تاأويلية 

ن�شاق الثقافية التي ت�شللت عر تراكمات  لالأ

_ متو�ش������لة باجلم������ايل والبالغي _ اإىل 

اخلطاب. ينطوي امل�رشوع على ك�ش������ف تلك 

ن�ش������اق امل�شمرة يف اخلطاب، وتعرية هذه  الأ

اخلطابات الن�ش������قية املفرو�شة على الذائقة 

)الرعّية(.كان الهتمام بالدرا�شات الثقافية 

منذ وقت مبكر يف القرن الثامن ع�رش، لكن 

املحاولة اجلدية كانت مع جمموعة بريمنجهام 

1964م ثم جاءت مرحلة الت�ش������عينيات اأثرى 

������م ال�ش������جالت النقدية  واأخ�ش������ب يف خ�شّ

)احلداث������ة _ مابع������د احلداث������ة(، فجاءت 

حالل قي������م ثقافية نقدية جديدة  املحاولة لإ

تتخطى املفاهيم التي راج������ت لقروٍن عّدة، 

ويحمل هذا العمل يف طّياته اإ�شكالية معقدة 

�شتخ�شع لل�شبط والتمنهج، بعد بيان اخللل 

امل�ش������مر يف اخلطاب. وهذا ما �ش������يقوم به 

النقد الثقايف كما اّدعى �ش������احبه )عبداهلل 

ن التاأويل واخل�ش������وع لعمليات  الغّذام������ي( لأ

فكرية هي »معيار التح�رش ومقيا�ض نه�ش������ة 

أة  . ق������ّدم الغذام������ي م�رشوعه بجرا
)1(

الأمم«

مدركاً النتيجة التي �ش������تخل�ض لها جمهورية 

ن التهام������ات املك������رورة تقبع يف  الن�ش������ق، لأ

قمقٍم و�ش������تخرج عند احلاج������ة، ومن يجروؤ 

�ش������ابع  على الطرح يعرف �ش������لفاً اأحجام الأ

التي �شتتوّجه اإليه، لذلك �شميناه هنا جريئاً 

مر ل يقف  ملعرفته امل�شبقة بالنتائج، لكن الأ

أة بالطرح فقط، بل ل بد  على جمّرد اجل������را

أ�ش�ض  من كيفية لهذا الطرح بال�ش������تناد على ا

مو�شوعية وعلمية، تتجاوز – حقاً – ال�شائد 

الثقايف، ول تبقى حبي�شة هذا الن�شق والّدعاء 

ن الطرح �شاعتها �شيكون �شياغة  بالتحرر، لأ

املتجّذر �ش������ياغة ل تعدو اللغة وتبقى تدور 

من حيث هربت.

مع حدوث الثورة ال�ش������ناعية يف اأوروبة 

التي نبذت املا�ش������ي وجم������وده العقلي، نظر 

امل�ش������تنري العرب������ي اإىل هذا اله������رم الغربي 

عجاب، فاحتذى  النقالبي بعني الر�شا والإ

م�رشوع الن�ش������ف والتفجري للجامد واملتقوقع 

منطلقاً – كما يدعي – من احل�شارة العربية 

�شالمية، يف حماولة لقراءة القدمي ليكون  الإ

بداية اجلدي������د ولكنه – بوعي اأو ل وعي – 

طار الثقايف ب�شباكه املت�شللة  وقع �ش������حية الإ

أ�ش������به مبن  خفي������ة اإىل الذات، فيكون بذلك ا

أ الدوران حولها،  خرج من داخل الدائرة وبدا

تخلّ�ض من املركزي������ة يف الدائرة التي كانت 
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تل������ّف به حميَطها، ليخرج منها ويقوم بعملية 

الدوران من اخلارج ب�ش������كل طوعي، فيكون 

عملّياً خارجه������ا )الدائ������رة( وجوهرياً تابعاً 

ل�ش������لطة الدائرة ومركزه������ا الثقايف، فيخلق 

بذلك دائرة جديدة ه������و قائدها ومركزها، 

في�ش������عر ب�ش������لطة التمركز الت������ي �رشعان ما 

ت�شتحوذ على م�ش������اعره ليكون ن�شقاً ثقافياً 

ول بعدما �ش������اق به  مت�رشب������اً من الن�ش������ق الأ

بداع فيما  ذرع������اً، ففّجره – حتت �ش������عار الإ

مل يُقل _ وظّل رهني هذه ال�شلطة املركزية 

يف الثقافة املرتاكمة لقرون عّدة، فيتج�ّش������د 

نه ياأبى  أو ذاك لأ الن�شق �شمن هذا اخلطاب ا

– اأو ل ناأبى – جتاوزه، وين�ش������ى املبدع ثورته 
أنه يثّور منهجه  أو اأخطاأ يف الت�شّور، �شيما وا ا

بداعي بقل������م عربي حره مل������يء بذاكرة  الإ

ي�ش������عب جتاوزها، ويبقى الدعاء بالتجاوز 

ن املراحل الالحقة �شتك�ش������ف  آنية لأ مرحلة ا

عيوب هذا اخلطاب بو�شفه خطاباً.

ذهان، واحلا�رش  نحن نعي�ض املا�شي بالأ

أو كما يق������ول تركي احلمد:  وجود م������ادي، ا

»نريد ال�ش������يطرة على امل�شتقبل اأماًل وحلماً، 

دون اأن منتلك مفاتيح هذا امل�ش������تقبل، كيف 

أدرّية  .هذه الال ا
)2(

يكون ذلك ل�ش������ت اأدري؟«

تب�������رش مبخا�ض ولدة )�ش������اأحاول اأن اأدري(، 

فالواقع مت�ش������ّعب واجلذور املخاتلة عميقة، 

م ت�شلل قرون  لذا ي�شعب القول: اأدري يف خ�شّ

ذهان، كاأن املا�شي �شيبقى مبنياً  عديدة اإىل الأ

– ح�ش������ب املعيار النحوي – لكنه يف امليزان 
الثقايف اجلديد، ل بّد م������ن اإعرابه وتفتيته 

اإىل �شظايا، فيقف الدعاة مب�رّشين بتحطيم 

الن�ش������ق والتمّرد علي������ه، يحملون يف جعبتهم 

– كاأدوني�ض مثاًل – اأحالم امل�ش������طهدين من 
أو  وطاأة الن�ش������ق الثقايف الذي ي�شنع ب�شكل ا

باآخر الطاغي عر ت�ش������لالت ن�ش������قية �شمن 

ن�ش������ق اأ�شيل، و�رشعان ما يقع املتمرد ب�رشك 

هذا الن�شق عن ق�شد اأو غري ق�شد في�شبح 

)3(
رجعياً بعدما كان يّدعي تقدمّية.

يجمع املفكرون باأن النه�ش������ة احل�شارية 

مرهونة بقيام »ثورة يف ن�شق القيم واملفاهيم 

والت�ش������ورات العقلي������ة التي يتبناه������ا اأفراد 

. فه������ل الثقاف������ة 
)4(

جمتم������ع اإزاء الوج������ود«

العربي������ة هي ثقافة ما�ش������وية؟ لق������د اأعلن 

الغذامي الثورة على هذه الثقافة املا�شوية. 

هناك كثري مّمن ينتقد قيماً ثقافية �ش������ائدة، 

مقّدمني طرق ت�شكيلها و�ش������ياغتها، مثاًل : 

أة وعيوب  هن������اك من يقف اأمام ق�ش������ية املرا

الن�ش������ق الثقايف املت������وارث عنه������ا، فيهاجم 

التحي������ز الذكوري _ والغذامي واحد منهم 

_ واجلدي������د يحارب القدمي.. هذه الفئات 

تتحدى مقومات الثقافة ال�ش������ائدة، م�ش������كلًة 

أو ل�ش������ياغة الطرق  منظ������وراً فكرياً لتاأطري ا

والكيفية املتوخاة لبن������اء �رشح ثقايف جديد 
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أنقا�ض ال�ش������ائد املكرور  يقوم على ا

ع������ادة هيكلته، وهذا ما ي�ش������يمه  لإ

 Pers بيخو باريخ )التنوع املنظوري

)5(
.)Pectival Diversity

�لنق���د  مل����رسوع  �لتاأ�سي���ل   -

�لثقايف:

يُع������ّد اخلل������ل الثق������ايف اإحدى 

أو بواعث النق������د الثقايف  دعائ������م ا

الغّذام������ي، فيقول  الذي يطرح������ه 

دبي واإحالل النقد  مبوت النقد الأ

الثقايف كعامٍل مهم لك�ش������ف عيوب 

الن�ش������ُق.فكما دعا ب������ارت اإىل موت 

املوؤلف، يدع������و الغّذامي اإىل موت 

يُعت������ر هنا  ال������ذي  دبي  النق������د الأ

اأحد دعائم ت�ش������لل الن�ش������ق الثقايف 

�ش������من اخلطاب، وذلك لغفلته عن 

العيوب وان�شغاله بجماليات  ك�شف 

)النقد  املوؤل������ف  وه������ذا  اخلطاب، 

دبي( �شاعد غفلًة على �شهولة مرور الن�شق  الأ

وتخفّي������ه يف بنية اخلطاب الفوق لغوي. دعا 

الغّذامي مل�رشوعه هذا يف ندوة عن ال�ش������عر 

ُعق������دْت يف تون�������ض 22/ 9/ 1997م، وكّرر 

أكتوبر  دعوته يف مقالة له يف جريدة احلياة )ا

أة  أ�شار يف مقدمته،وهذه اجلرا 1998م( كما ا

دوات نقدية )�ش������من  يف الط������رح حتت������اج لأ

نظرية نقدية( لف�شح عيوب الن�شق، مت�شائاًل 

عن احلداث������ة العربية فيما اإذا كانت رجعية 

الط������رح، وع������ن العالقة بني �ش������نع )منوذج 

الفحل ال�ش������عري( و�شناعة الطاغية؟!ويوؤكد 

– حفاظاً عل������ى مترير وم�رشوعية ما يقّدمه 
أنه يحّق لنا الوقوف على جماليات ال�شعر  – ا
مل������دة قرون، ولكن ال�ش������وؤال: ه������ل يف ديوان 

أ�ش������ياء غري تل������ك اجلماليات؟ اإل اأن  العرب ا

هنالك تعالقات ن�ش������قية م������ن روحية ودينية 

واجتماعية.. تغلغلت يف ثقافتنا، وجتلّت يف 

أنوع ال�شلوك الثقايف والجتماعي. �شتى ا

أن�شاق ثقافية ت�رشبت  يقول: »هل هناك ا
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من ال�ش������عر وبال�ش������عر لتوؤ�ش�������ض ل�شلوك غري 

اإن�ش������اين وغ������ري دميوقراط������ي، وكانت فكرة 

)الفح������ل( وفكرة )الن�ش������ق ال�ش������عري( وراء 

تر�شيخها ومن ثم كانت الثقافة – مبا اأن اأهم 

ما فيها ال�شعر – وراء �شعرنة الذات و�شعرنة 

. لقد احتّل ال�ش������اعر الذاكرة 
)6(

القي������م..؟!«

العربية موؤ�ّش������اًل ل�شمات ن�شقية عملت على 

ن�شاين، كالفتخار بالفحولة  تعطيل الذوق الإ

خرية تعيد  وغريها، فاأ�ش������بحت مثل هذه الأ

ذاتها ب�شيغ �ش������عرية ت�ش������تعيد معها الن�شق 

ّول، فتحولت وظيفة ال�ش������اعر اإىل وظيفة  الأ

فردي������ة قلبت �ش������لّم القيم مم������ا اأدى اإىل ما 

ي�شمى )بالفحل( الذي �شار مع مرور الزمن 

مفهوم������اً ثقافياً اجتماعي������اً، منذ عمرو بن 

دوني�ض ونزار قباين، وبذلك  كلثوم و�ش������ولً لأ

فاإن ال������ذات العربي������ة قد ت�ش������عرنت بعدما 

ت�شعرن اخلطاب.

من خالل هذه املقولت يبدو هذا امل�رشوع 

النقدي مت�ش������ّعباً، حيث اأوح������ت بطريقة اأو 

دوات نقدية  باأخرى لتقدمي �شياغة جديدة لأ

مُمنهجة �شيقّدُمها لحقاً، كرديف – حمّتم – 

دبي املن�شغلة باجلماليات. دوات النقد الأ لأ

عر�ض الغذامي لذاكرة امل�شطلح )النقد 

الثقايف( مبيناً بداياته واملحاولت فيه، وذلك 

عر ر�ش������د حتركات الدرا�ش������ات الثقافية، 

أولئك لري�ّش������خ مقولت������ه النظرية  ا فيتجاوز 

واملنهجية لتاأ�ش������ل هذا امل�ش������طلح – وهذا 

ي ناقد – فيق������ف على منره النقدي  حق لأ

ن�شاق التي ت�رّشبتها الذائقة العربية  ليعّري الأ

بفعل املوؤ�ش�ش������ة الثقافية وجروتها املهيمن، 

واملفرو�������ض عر اأدوات لغوي������ة وثقافية على 

اخلطاب، فجاء الن�شق خماتاًل ي�شمر عيوباً 

تلّب�ش������ت اخلطاب، وكّر�ش������ت ثقافة الفحل. 

هذا الت�رشيح لبنية اخلط������اب املتجّذر، كما 

بّين������ه الغّذامي، ي�ش������ع املرء اأمام اإ�ش������ارات 

أّن  ا�ش������تفهام عديدة، يعي يف تل������ك اللحظة ا

ه������ذا اجلروت الثقايف مت�������رشٌب اإىل ذاكرته 

باعتب������اره اأحد اأع�ش������اء الذاك������رة اجلمعية 

أ  التي فعل فيها الن�ش������ق الثقايف فعلته، ابتدا

الغذام������ي من حيث وجد نف�ش������ه حتت وطاأة 

ن الهواج�ض واملرعبات  هذا الن�ش������ق كغريه،لأ

ت�ش������تقر يف دواخلنا دون تف�شري جريء، وجّل 

ما قام به النقد هو �رشح فقط.وبذلك ناأوي 

اإىل الن�ش������ق املا�شي مما يكّر�ض �شلطته حتى 

احلا�������رش على الذهنية، وع������ر تداخل هذه 

ن�ش������اق ب�ش������نع الهرم الطاغ������ي، باعتباره  الأ

جزءاً من ثقافتنا الباطنة والظاهرة، فنحتاج 

لنقلة نوعية جريئة – �شتكون جمرمًة ملعونًة 

ن�ش������اق – هذه النقلة  يف ع������رف جمهورية الأ

يخطوها الغّذامي على مذبح ثقافة الن�شق، 

������م �شجالت نقدية  فقّدم اأطروحته يف خ�شّ

ما بع������د احلداث������ة، ونظراً مله������ارة الغّذامي 

يف ت�ش������ويق م�ش������طلحاته �ش������يُفتُح باب اآخر 

لل�شجالت النقدية.
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انطلق الهتم������ام بالدرا�ش������ات الثقافية 

ل�شني، وحتولت  متما�شياً مع عوامل النقد الأ

ما بعد البنيوية وت�ش������كلت هذه الهتمامات 

عر تل������ك املقولت النظرية، على الرغم من 

رف�ض البع�ض للنظرية، واندلعت ال�شجالت 

أُخ�ش������ع مفهوم  النقدي������ة ما بعد احلداثة، وا

أ�شهم فيها  هذه الدرا�ش������ات ملحطات جدلية ا

املفكرون، منهم )هابرماز( الذي �شّكك بوعود 

ما بعد احلداثة، و�ش������مل النقد من جملة ما 

�ش������مل فكرة )ليوتا( بخ�شو�ض و�شع املعرفة 

كرث  فيم������ا بعد احلداث������ة يف املجتمع������ات الأ

تطوراً، وبعد ال�ش������جالت الثقافية الفرن�شية 

ملانية.. بداأت تت�رشب العدوى  وروبية والأ والأ

أّثرت على الغّذامي  خرية ا مريكية � وهذه الأ الأ

أ الطرح ملو�شوعات ح�شا�شة كالنقد  _ وبدا

عالم(  الن�ش������وي وثقافة امليديا )و�ش������ائل الإ

التي تنت������ج ثقافات �رشيعة ومثرية تعيد معها 

�ش������ناعة الذوق الب�رشي خلل������ق مماثلة بني 

.رّكز 
)7(

املوؤدجلة نتاجية  الإ والأمناط  املتلقي 

الغّذامي اهتمامه على اأطروحات )فن�ش������نت 

ليت�ض – كلرن(.

يرى كل������رن اأن الدرا�ش������ات الثقافية هي 

أننا يف مرحلة  تطبيق بحثي للنظرية، معلناً ا

)املا بني( ل )املا بعد( معرت�ش������اً على الذين 

يجزمون بحدوث نقلة انقالبية من احلداثة 

اإىل ما بعد احلداثة. جاءت الدرا�شات الثقافية 

مولي������ًة الهتمام باملنتج ما بني اجلمهور من 

اإمتاع������ي ا�ش������تهالكي يث������ري التفاعالت التي 

أنها ا�شتجابة لبواعث ن�شقية  يُنظر لها على ا

)ميكننا اأن منّثل لذلك مب�شل�شل باب احلارة( 

والبحث عن هذه املتعة فيما تقّدمه من حياة 

أتون الفعل اليومي الذي  أو ال������زّج يف ا اأجمل ا

. نقد 
)8(

»يفعل فعله يف اإخ�ش������اعنا واإذللنا«

)كلرن( الو�شائل، لعتبار اأن الدرا�شة الثقافية 

ل يجري معها التفريق بني ن�ضٍ مبدع واآخر 

أو للنخبوي.  هابط، وعدم النحياز لل�شعبي ا

ويقّدم )بنفن�ش������ت ليت�ض( م�ش������طلح )النقد 

الثقايف( كرديف ملا بع������د احلداثة، وما بعد 

أّن التغيري ي�ش������مل املنهج باأطره  البنيوية، اأي ا

وحتديدات������ه بطرح منه������ج حتليلي للخطاب 

دون القطيع������ة التام������ة عن منه������ج التحليل 

دبي النقدي، وي�شري )فن�شنت( اإىل ق�شايا  الأ

قراءة املوؤ�ش�شة الثقافية، والعلمية التي توّجه 

ن�ش������اق التي يتاأ�ّشل  اخلطاب والذائقة، والأ

فيها الذوق العام، فت�شبح عر ذلك متحكمة 

من خالل ال�شيغ والت�شورات يف اإنتاج ن�شق 

يُحتذى بالتذوق، ويقف يف نقده املوؤ�ش�شاتي 

على اأعمال نقدية بارزة مثل اإدوارد �ش������عيد 

وكتابه )ال�ش������ت�رشاق( الذي يك�شف العالقة 

بني املجتم������ع والن�شو�ش������ية والتاريخ، حيث 

تتجلى �شورة ال�رشق يف الغرب بربط خطاب 

أيديولوجية و�شيا�ش������ية  ال�ش������ت�رشاق باأبع������اد ا

متداخل������ة مع منطق القوة.لق������د بنّي اإدوارد 

�ش������عيد اأن ال�������رشق مل يكن يف وع������ي الغرب 
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خر اخلارج������ي فقط، بل امتداد لل�ش������اذ  الآ

وامل�شت�ش������عف داخل الغرب. اإّن عمل اإدوارد 

�شعيد يف كتابه ال�ش������ت�رشاق كما يقول اأكرم 

اإبراهيم: »هو نق������د لوعي الذات من خالل 

خ������ر، فهو نقد لوعي ال������ذات الغربية من  الآ

خ������ر، ي�ش������مح لهذا اأن يع������ي ذاته  خ������الل الآ

م������ن جديد بعيداً عن اإن�ش������اء القوة الغربية، 

فال�شت�رشاق هو جت�شيد لوعي نقدي �شدي 

غربي، وهو فكيك اإن�شاءات القوة من داخل 

. فال�ش������ت�رشاق 
)9(

الثقاف������ة الغربي������ة ذاتها«

أ�ش������لوب غربي لل�شيطرة  عند اإدوارد �شعيد ا

على ال�رشق، فه������و توزيع »للوعي اجلغرايف، 

ال�شيا�ش������ي اإىل ن�ش������و�ض جمالي������ة، وبحثية 

واقت�ش������ادية واجتماعي������ة وتاريخي������ة، وفقه 

)10(
لغوية..«.

يتو�ش������ع الغّذام������ي يف ذاكرة امل�ش������طلح، 

فيتح������دث ع������ن الرواي������ة التكنولوجية التي 

تاأخذ باأطراف املهّم�ض، وال�شخو�ض املتمردة 

باأ�شلوب يقوم على التخيل املبني على املمكن، 

واملت�شور يف �شخ�شيات عجائبية تقاتل من 

اأجل ال�شلطة يف عامل املدينة احلديثة، وتنبني 

ه������ذه الرواية عل������ى عامل ال�رشع������ة وعامل 

أ�ش������لوبها ال�رشدي، ورغم خطابها  الطاقة يف ا

اجلديد فاإنها تلتزم ب�رشوط ال�رشد التقليدية، 

أنواع الأخالق ال�ش������وقية حاملًة  فتاأتي كاأحد ا

امل�شعى جلعل التكنولوجيا واملعلوماتية حتت 

ن�شان، وال�ش������عي لك�رش الحتكارات  اإرادة الإ

مريالي������ة العلمي������ة واملعلوماتي������ة واملالية  الإ

وال�ش������لطوية، ولذا هي خطاب حركي ن�شط، 

ومن هنا يدرك الغّذامي احلاجة اإىل نظرية 

يف النق������د الثقايف)�������ض 28( فيتح������دث عن 

التعددي������ة الثقافية وما بعد احلداثة موّجهاً 

اتهام������ه للحداث������ة م������ن خ������الل مالحظات 

لبع�ض النقاد، وهي مالحظات �شارمة تتهم 

احلداثة باملركزية الثقافية، مما جعل العامل 

ي������دور يف قطب واحد، فقد اأعطت احلداثة 

قيم������اً مطلقة ملفاهي������م مث������ل )الليرالية – 

العقالنية( وجعلت هذه القيم اإجابة مطلقة 

على مع�ش������الت الب�رش احلياتية، مما ح�رش 

احلداثة يف جمال �شّيق يُبعد املجال الفاعل 

خرى وال�ش������عوب املختلفة. ففي  للثقافات الأ

ظل التعددية الثقافية تُطرح ق�شية الثقافة 

بو�ش������فها ذات تكوينات متع������ددة منفلتة من 

ثقاف������ة املركز الرا�ش������خ)�ض35( ومابعد ويف 

الدرا�ش������ات الثقافي������ة ولدت م�ش������طلحات 

جدي������دة )كال�ش������ت�رشاق(عند اإدوارد �ش������عيد 

كمقول������ة يف نقد اخلطاب املوؤ�ش�ش������اتي، كما 

اأ�رشنا �شابقاً، وقد طرح اإدوارد �شعيد مفهوم 

النقد املدين)�ض50ومابعد(يرى فيه �ش������عيد 

اأن على الناقد اأن يحول التعار�ض بني النظام 

املوؤ�ش�شاتي والثقافة اإىل جتان�ض يخدم الفعل 

النقدي يكون الناقد فيه م�ش������ائاًل اخلطاب 

النقدي ذاته.

أ  يق������دم الغّذام������ي تل������ك املق������ولت ليبدا
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الطرح لنظريت������ه الوليدة )النق������د الثقايف( 

م�ش������تفيداً مما عر�ش������ه من مقولت اعتنت 

دبية والدينية  بع������اد الثقافية للظواهر الأ بالأ

وال�شيا�ش������ية والجتماعي������ة، التي جتلّت يف 

الجتاه������ات الثقافية الغربي������ة، فكانت هذه 

املناهج واملقولت خلفية ثرية اأمّدت الغّذامي 

مبا ي�شاعده يف هيكلة نظريته.

- يف �لنظرية و�ملنهج:

أل������ف ليل������ة وليلة( مما  مل������اذا اعترت )ا

ل يليق اإل بال�ش������بيان والن�ش������اء و�ش������عاف 

النفو�ض؟ بينما يُعط������ى )كليلة ودمنة( درجة 

عجاب والتقدير؟ هكذا ي�رّشح  عالية من الإ

الغذامي وا�ش������فاً هذا اخلط������اب بالبالغي 

الر�ش������مي، الذي فر�ض الذائقة النقدية، يف 

مثل هذين املثالني. وهذا يك�شف عن �شفات 

الن�شق الثقايف الذي يتحرك وفقه اخلطاب 

الر�ش������مي، ومن خالل عمليات الت�ش������نيف 

تلك ف������اإن العمل النقدي م�������رشوع فقط يف 

نقد ال�رشط اجلمايل ل اأكرث ول اأقل بح�شب 

املوؤ�ش�ش������ة البالغية الثقافية، فيغدو الناقد 

أ  واح������داً من حّرا�ض ه������ذه املوؤ�ش�ش������ة، وتبدا

عملية ال������دوران حول الن�ش������ق، الذي يظهر 

أبو متام واملتنبي خملني �شامقني ومل نر  فيه »ا

أن�ش������اقنا الثقافية من عيوب  م������ا اأحدثاه يف ا

خطرية«)�������ض59(. فال بّد م������ن دفع العملية 

دبي اإىل البعد الثقايف،  النقدية من بعدها الأ

ليت������م التحرر من قيود املوؤ�ش�ش������ة الر�ش������مية 

باإع������ادة النظ������ر لك�ش������ف عي������وب اجلمايل 

وتبيان القبحي، مما يلزم و�ش������ع نظرية يف 

القبحي������ات مرادف������ة لنظري������ة اجلماليات. 

داة  وهذه النقلة النوعية حتتاج اإىل حتول الأ

النقدية، وف�ش������ح املجال للخطابات املن�ّش������ية 

دب بقرار امل�ش������طلح  واملنفّي������ة من مملكة الأ

املوؤ�ش�شاتي، خ�شو�ش������اً ما يراه الغّذامي من 

أّن غري املوؤ�ش�شاتي هو اأكرث تاأثرياً يف النا�ض،  ا

فتحرير امل�ش������طلح من قيد املوؤ�ش�ش������ة �رشط 

داة النقدية. ومبا اأن امل�شطلح  أول لتحرير الأ ا

متجّذر عر جتارب عديدة فاإننا لن نتخل�ض 

من الهيمنة اإّل عر التحويل، وهذه العمليات 

�شتكون كالتايل: )�ض62ومابعد(

اأ- نقلة يف امل�شطلح النقدي ذاته.

ب- نقلة يف املفهوم )الن�شق(.

ج- نقلة يف الوظيفة.

د- نقلة يف التطبيق.

املنظوم������ة  انقي������اد  ل�ش������عوبة  ونظ������راً 

ي تغيري فردي، فاإن  امل�ش������طلحية النقدية لأ

داة النقدية  الغذامي �شيوظف يف م�رشوعه الأ

أداة يف النقد  أدبية/ جمالية لتكون ا التي كانت ا

الثقايف، و�شت�شمل هذه النقلة ال�شطالحية 

أ�شا�شيات ا�شطالحية. �شّت ا

)�لوظيف���ة  �لر�سال���ة  عنا����رس   -1

�لن�سقية(:

يقدم )رومان جاكب�شون( عنا�رش الر�شالة 

)املر�شل – املر�شل اإليه – الر�شالة 
 )11(

كالتايل:
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– مدون������ة م�ش������رتكة – �ش������ياق – ات�ش������ال(.
ومتثل هذه العنا�رش �ش������ت وظائف ل�ش������انية: 

الوظيف������ة الدللي������ة، والوظيف������ة النفعالية 

ألفاظ التعجب(،  )تتعلق باملر�شل كا�شتخدام ا

والوظيف������ة التاأثرية)تخ�������ضّ املر�ش������ل اإليه(، 

والوظيف������ة التخاطبي������ة )ترم������ي اإىل التاأكد 

من ح�ش������ن �شري الت�ش������ال(، والوظيفة فوق 

لغوية )م������ا بعد اللغة(، والوظيفة ال�ش������عرية 

)ترك������ز على اللغة ذاتها(. ي�ش������يف الغذامي 

عن�رشاً �ش������ابعاً لعنا�رش الر�شالة التي قّدمها 

)جاكب�شون(، وهي )الوظيفة الن�شقية( وتنبع 

بعاد الن�ش������قية  اأهميتها برتكيز النظر على الأ

للخطابات، فتنتقل وظيفة النقد اإىل م�شاحة 

اأكر.

2- �ملجاز )�ملجاز �لكلي(:

ينقد الغذامي املفهوم البالغي للمجاز، 

ليقرتح مفهوم������اً ثقافياً يو�ّش������ع جماله ليعي 

تعقيدات الن�شق، ينطوي املجاز البالغي على 

حتول دليل )حقيقة – جماز( وهذا الزدواج 

مي�ّض وعينا باللغ������ة ذاتها وفعلها فينا – اأي 

يحمل اخلط������اب بعدين: اأحدهما حا�رش يف 

الفع������ل اللغوي، والثاين فعل مي�ّض امل�ش������مر 

الدليل للخطاب، هذا امل�شمر الذي يتحكم 

جمالت التفاعل، ويوّجه ال�ش������لوكية العقلية 

والذوقية، لذل������ك يحتاج البُعدان اإىل مفهوم 

ذي بعد كلّي للك�ش������ف عنهما، فكما يك�ش������ف 

املج������از التح������ولت الدللية على م�ش������توى 

املفردة واجلملة، فاإن تو�شيع املفهوم �شي�شاعد 

على ك�ش������ف الزدواج الدليل ال������ذي يتلّب�ض 

اخلطاب الثقايف، وبذلك يتو�ّشع املفهوم من 

ثنائية املجاز واحلقيقة لي�ش������مل الن�شقية يف 

فعال وال�شتقبال)�ض67(. يعمل  الر�شالة والأ

النقد الثق������ايف على جتاوز الوع������ي اللغوي 

نها  دبية لأ مب�شطلحاته البالغية والنقدية الأ

ل ت�ش������اعد على ك�شف امل�ش������مرات الن�شقية 

البارعة يف التخفي، لذلك �ش������يولد م�شطلح 

جديد مرادف للبالغي القدمي.

3- �لتورية )�لتورية �لثقافية(:

ي�ش������ري املفهوم التقلي������دي اإىل اأن املعنى 

املق�شود من التورية هو املعنى البعيد، وهذا 

ينط������وي على لعب������ة جمالية –�ش������يتجاوزها 

امل�رشوع اجلدي������د – مّما اأ�رش البالغة بقيود 

اجلمايل البحت املتوّخى من درا�ش������ة اللغة، 

ن�ش������اق يف  وحرمها من القدرة على قراءة الأ

اخلطاب، فغدت مهمة الناقد من�ش������ّبة على 

التف�شري املكرور ل الك�شف، فتكّرر �شبب جمال 

حاطة بعيوب  اجلميل، وبالتايل العجز عن الإ

اخلطاب الن�شقي. ومن خالل هذا الزدواج 

الدليل يف التورية يبني الغذامي ت�ش������وراته 

ن�شاق امل�شمرة بتو�شيع مفهوم التورية  عن الأ

اإىل )التورية الثقافية( فت�شبح الدللة كلية، 

تتجاوز الزدواج الدليل اإىل امل�ش������مر والال 

�شعوري، م�ش������مر ن�ش������قي اأفرزته تراكمات 

ثقافية على اخلطاب ورعيته، وك�ش������ف هذا 
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امل�شمر الالواعي الفردي واجلماعي يحتاج 

اأدواٍت خا�ش������ة)كالتورية الثقافية املُقرتحة( 

فيح������دث ازدواج دليل اأح������د طرفيه عميق 

وم�ش������مر، وهو اأكرث فاعلية وتاأثرياً من ذلك 

الواعي، وهذا الط������رف كلّي ينتظم الذوات 

أه������داف م�رشوع  الفاعل������ة واملنفلع������ة كاأحد ا

النقد الثقايف)�ض71(.

4- �لدللة )�لدللة �لن�سقية(:

ألفاظها  �ش������غل البحث يف اللغة ودلل������ة ا

جانباً وا�ش������عاً ومهماً من ن�شاط الباحثني يف 

اللغة، واهتم القدماء يف النقا�ض والبحث يف 

هذه امل�شاألة، والرتاث العربي غني ومت�شعب 

مبا دخله من املنطق والفل�شفة وعلم الكالم، 

أن�ش������جت هذا  وتعد بيئة املعتزلة هي التي ا

.ونظرية 
)12(

البحث نظراً لثقافته������م العقلية

أ�ش�ض علم الدللة  العالقات الدللية اإحدى ا

احلدي������ث من حي������ث التط������ور والبحث عن 

التغريات املتعاقبة التي حتدث للمعنى )علم 

الدللة التاريخي( ويعد التطور الدليل جزء 

.
)13(

م������ن التطور اللغوي الذي ي�ش������مل اللغة

وي�شري الناقد حممد عزام اإىل غمو�ض وعدم 

حتديد يعاين منه علم الدللة �شاأن كل العلوم 

دخل 
.)14(

اجلدي������دة دون ال�ش������بط والتمنهج

علم الدلل������ة حقولً عديدة يف الل�ش������انيات 

دب.. وعر هذه الدرا�شات مّرت  والنقد والأ

الدللة بنظريات مت�شعبة )الدللة ال�رشفية 

يحائية..( حتى اأ�ش������بح علم  – النحوية – الإ

أ�شكالها  الدللة �ش������اماًل لكل العالمات بكل ا

)15(
وعلى اخل�شو�ض اللغوية منها.

وي�ش������تعري الغّذام������ي م������ن ه������ذا املفهوم 

م�ش������طلحاً مل�رشوعه فيتخّطى املعنى ال�شّيق 

)دلل������ة �رشيح������ة – دلل������ة �ش������منية( الذي 

اأفرز مفهوم������ات عن اأدبية الن�������ض بازدياد 

ما يت�شمنه من دللة �ش������منية، وينطلق من 

العن�رش ال�شابع الذي اأ�شافه للر�شالة ليقرتح 

نوعاً ثالثاً للدللة املت�ش������كلة من حمورين يف 

دبي )�رشيحة – �شمنية(. النقد الأ

فيقّدم )الدللة الن�ش������قية( التي ت�شكلت 

خرى عر تراكمات ثقافية،  تدريجياً هي الأ

وهذا التدرج �ش������اعد على التغلغل والتخفي 

بني اللغ������ة والذه������ن الب�رشي، مما �ش������اعد 

على التحكم فين������ا، فتاأتي النقالت الثقافية 

هام�ش������ية مهم������ا اّدعينا من نب������وءات حول 

ن هذا  النفالت من ال�ش������يطرة الن�ش������قية، لأ

خري )الن�ش������ق( �ش������يُظهر احلداثي رجعياً  الأ

والدميوقراط������ي دكتاتوري������اً على الرغم من 

دعاوي التعّدد والتقّدم، فتكون الدللة:

1- �رشيحة ← عملية تو�شيلية.

2- �شمنية ← عملية جمالية.

3- ن�شقية ← ذات بعد نقدي ثقايف.

5- اجلملة النوعية )اجلملة الثقافية(:

�ش������افة الغذامّية ملفهوم الدللة  تاأتي الإ

بحاجة اإىل مفهوم خا�ض باجلملة، فاجلملة 

النحوية تقابل الدلل������ة ال�رشيحة، واجلملة 
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دبية تقابل الدللة ال�شمنية، فتاأتي اجلملة  الأ

الغّذامي������ة التي ي�ش������ميها )اجلملة الثقافية( 

لتقابل الدللة الغّذامية )الن�ش������قية(، وقوام 

هذه اجلملة هو الت�شكل الثقايف.

لف �ملزدوج: 6- �ملوؤ

عر الذبذبات املت�رشبة من ثقافة الن�شق 

املهيمن – بوعي اأو ل وعي – يرى الغّذامي 

ول ذو خ�شو�ش������ية  اأن املوؤّل������ف موؤّلفان، فالأ

خ������ر ذو كيان رم������زي وتاأتي  �شخ�ش������ية، والآ

الثقاف������ة هن������ا باعتباره������ا املوؤّلف املُ�ش������مر 

بن�ش������قها املهيم������ن على الكات������ب. وعر هذا 

يديولوجي،  الت�رّشب يقوم باإعادة خطابها الأ

في�ش������بح املوؤّل������ف تكوينني: �شخ�ش������ي واآخر 

ثقايف، نظراً بقدرته على النغالل يف الذهن 

ول الذي ل ي�شتطيع  الب�رشي يعيد ت�شكيل الأ

التعبري عن اإرادته بعدما �رشب املخّدر ببطء، 

مما مّكن املوؤلف الثاين )الثقايف( من �شياغة 

ول الذي وقع يف  م�ش������امينه عر املوؤل������ف الأ

)16(
�رشك خمفي.

تلك كان������ت اخلط������وات النظرية مل�رشوع 

النق������د الثقايف. وقبل الدخ������ول يف اجلانب 

جرائي يب������ني الغّذامي مفهوم  التطبيق������ي الإ

الن�ش������ق، حيث �ش������ابه بع�������ض الغمو�ض، يف 

تعريفاته، ففي خمتار ال�ش������حاح، الن�شق ما 

ج������اء من ال������كالم على نظام واح������د. وياأتي 

مبعن������ى النظ������ام )البنية( وهذا م������ا قال به 

أّن الغّذامي يقّدم الن�شق كمفهوم  �شو�شري. اإّل ا

خا�������ضٍ بالنقد الثقايف. فالن�ش������ق ل يتحّدد 

عر وج������وده، بل من خ������الل وظيفته، وهذا 

الن�ش������ق يتواجد يف الن�ض اجلمايل حتديداً، 

حيث ينطوي اخلطاب على ن�شقني، اأحدهما 

خر ظاهر، والنقد الثقايف �شيعمل  م�شمر والآ

ن�شاق املتغلغلة فينا عر  على ك�ش������ف هذه الأ

حيل جمالية، ومن دون وجود الن�شق امل�شمر 

من حتت العلني ل ميكن اأن يدخل الن�ض يف 

أت������ي اجلمايل ك�رشط اآخر  النقد الثقايف. ويا

ن الن�ش������ق يت�ش������لل  لدخول النقد الثقايف، لأ

عر الن�ش������و�ض املُ�ش������تهلكة جمالياً من قبل 

الرعية الثقافي������ة، وهذا اجلمايل هو اأخطر 

نه )الن�شق( يتغلغل يف الثقافة  الن�ش������و�ض، لأ

اجلماهريية ق������ّراءاً وكّتاباً، �ش������غرياً وكبرياً، 

فرنّدد ما ل نرت�ش������يه عقلياً، ونُطرُب ملا هو 

ن�ش������اق كونها  غري طربي، وتكمن خطورة الأ

تاريخية را�ش������خة منت�رشة دائم������اً، فالرعّية 

الثقافية �ش������تمجُّ هذا املُنتج، وتتولد الذائقة 

التي �شتت�شارع اإىل املُنتج. كما هو مالحظ يف 

غاين  زياء( والأ كّل دقائق احلياة، كاملو�شة )الأ

�شاعات.. فهناك موؤ�ش�شات تفر�ض على  والإ

الذائق������ة منتوجها باأّي ثمن، ميكننا اأن منثل 

ين الذي  لذلك بطغي������ان الفن املُبت������ذل والآ

تفر�شه مئات الف�شائيات العربية والغربية، 

وهذا الفن يتم من خ������الل ت�رشيب منتجات 

اأخ������رى، كاأزياء وخزعبالت الذين ي�ش������ّمون 

�شواق همها لتو�شيق هذه  الأ فنانني، فتكّر�ض 
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املنتج������ات، كاأن تبحث على بنطال حمرتم يف 

ن ال�ش������وق  املح������الت التجارية ول جتده، لأ

يتطلب اأن ينتج النماذج امل�شيطرة على ذائقة 

ال�ش������باب، التي �رشعان ما متت������د للماليني، 

كر غري مقتنع بكل ماهو  فبعدما كان الق�شم الأ

ُمنتج، �رشعان ما يقع حتت �ش������يطرة و�شلطة 

املوؤ�ش�ش������ات امل�ش������ّنعة لهذه املنتوجات، مما 

يكّر�ض منتوج������ات خطرية ذات فعل تدمريي 

مت�شح معه اأدمغة ال�شباب املح�شورة باملنتج 

واملقّي������دة به فقط، هكذا هو الن�ش������ق الذي 

يدخل كجرثومة يف فعلنا اليومي، في�ش������بح 

يحتال با�ش������تعانة التورية  جروتاً جماعي������اً 

الثقافي������ة، وياأتي النقد الثق������ايف هنا كعامٍل 

هامٍّ لنقد املن الثقايف واحليل الن�شقية، ول 

طالق، بل  يعن������ي ذلك نقد الثقافة عل������ى الإ

نقد عملية ال�ش������تهالك اجلماهريي، وذلك 

عندما ياأتي خمالفاً للعقل مع ن�شوء ت�شارب 

ب������ني الوجدان الواعي والوجدان العام الذي 

ن�شاق امل�ش������مرة، فهناك – مثاًل  تر�ش������مه الأ

أة  – املعتق������د العقلي الذي ل ينظ������ر اإىل املرا
أنها ج�ش������ٌد بال روح، ويقابله اخلطاب  على ا

أة كمعطى  الذي يُط������ِرُب عندما ي�ش������ّور املرا

ف������الم واملو�ش������ة  ج�ش������دي يف خطاب������ات الأ

والنكت واملج������الت.. اإلخ. وه������ذا لي�ض من 

أنف�ش������هن  اإنتاج الرجل فقط، بل اإن الن�ش������اء ا

ي�ش������اركَن يف اإنت������اج هذه ال�ش������ورة والرتويج 

ل�شتهالكها، وهنا يرز مفعول الن�شق امل�شمر 

وقدرت������ه بال�ش������يطرة على الوج������دان العام، 

أت������ي الثقاف������ة الذاتية عاج������زة اأمام هذا  فتا

نه م�شمر وُمنغر�ض، وك�شفه يحتاج  الن�شق لأ

أم������ام هذه احليل الن�ش������قية التي  اإىل جه������د ا

متّرر م������ا ل يقبله العقل، حي������ث يتم تغييب 

دور العق������ل، وتغليب الوجدان، وترير اأقوال 

واأمناط �شعرية و�شخ�ش������ية فتنغر�ض اأمناٌط 

من القيم فينا بهالة �شحرية مهيمنة على يد 

املو�ش������وفني بالتنوير والتحديث، وقد يكون 

هذا ه������و العائق التحديثي عل������ى حّد تعبري 

الغّذام������ي )�ض 81 وما بع������د(، وياأتي النقد 

الثقايف بو�شفه اأحد فروع النقد الن�شو�شي 

ل�ش������نية(  ومن ثم اأحد علوم اللغة وحقول )الأ

أ�شباب  ن�ش������اق امل�شمرة والبحث عن ا لنقد الأ

جماهريي������ة اخلط������اب، الت������ي تنطوي حتت 

أبعاد ن�شقية. أ�شباب ذات ا ا

جر�ئ���ي )�لن�سق �لفحل  - يف �جلان���ب �لإ

– �سناعة �لطاغية(

اإن املوق������ف من الزمن له اأهمية كرى يف 

تاريخ اخل�شارات »ومازال هذا املوقف ي�شّكل 

املعادلة ال�ش������عبة التي تواج������ه بع�ض الأمم 

 )17(
وال�شعوب يف م�شار تقدمها وح�شارتها« 

ول  وهذا املوقف من الزمن يوّلد اجتاهني: الأ

يعّظم القدمي، والثاين يندفع اإىل امل�شتقبل بال 

خري  حدود، ول ن������دري فيما اإذا كان هذا الأ

قد اندفع دون الوقوع حتت �ش������لطة القدمي، 
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خري الذي �شيعيد ذاته الن�شقية �شمن  هذا الأ

الذاكرة اجلمعية، كما �شنبّينهالحقاً.

ن�شاق  تاأتي ال�شخ�شية ال�شعرية كاأحد الأ

املنغرزة فينا، فيكت�ش������ب اخلطاب ح�ش������انًة 

وقدا�شًة جتعل نقده من املحرمات،ف�شارت 

نها غدت  العلوم بال�ش������عر علوماً منغلق������ة لأ

مبثابة اخلادم لل�شخ�ش������ية ال�شاعر ولل�شعر، 

وهذه الهالة التقدي�شية لل�شخ�شية ال�شعرية 

ننا كائنات �ش������عرية – تُعمينا عن الن�شق  – لأ
املخاتل ويهيمن الن�ش������ق اللغ������وي على اللغة، 

ويتحرك الن�شق النا�شخ عر تتاليات ثقافية 

ن�ش������اق التالية، وتب������داأ عملية  اإىل نا�ش������خ لالأ

ا�شتن�ش������اخ بعد ارحتال الن�ش������ق من ال�ش������عر 

اإىل اخلطاب������ة ثم الكتابة م�ش������تقراً يف القيم 

م������ة الثقايف الذي اخرتع  العربي������ة، وذهِن الأ

الفحل و�ش������نع الطاغية امل�شتبّد، حتى غدت 

أن�ش������اق مت�ش������عرنة، فياأتي  القيم عبارة عن ا

الالحق ُم�شتن�ش������خاً من ال�ش������ابق عر رحلته 

الن�ش������قية من������ذ اجلاهلي������ة وحت������ى الع�رش 

احلديث، وياأتي ال�ش������عر فيها كاأهّم مقومات 

ال�شخ�ش������ية العربية باعتباره ديوان العرب. 

ن�شاق التي �شاغها ال�شعر  ي�رّشح الغّذامي الأ

أنانية طبقية، فت�ش������كلت  �ش������ياغة �ش������لبية وا

عالقة اجتماعية �شلبية كلعبة املادح واملمدوح 

يف الرتاث ال�ش������عري، فجلبت قيماً ن�ش������قية 

انغر�ش������ت مع مرور الزم������ن حيث تقوم على 

طراف بها و�شولً  الكذب مع قبول جميع الأ

لنا. فانغر�ض هذا اخلطاب املدحي يف الذهن 

مع قيمه اخلطرية، واأخطر ما فيها �ش������ورة 

املثقف ال�ش������ّحاذ املنافق، واملمدوح املقّد�ض، 

وقد �رشفن������ا قروناً معجبني بهذا ال�ش������عر، 

أّن جماليته العظيم������ة خّباأت قبحيات  غ������ري ا

عظيمة، ذلك اأن ال�شعر ديوان العرب، ومنه 

انرى ال�شاعر )اأمري الكالم( لي�شعرن الذات 

العربية واخلطاب العربي، وذلك بعد مراحٍل 

من التح������ولت يف القيم العربية نقلْت معها 

الر�ش������الة الثقافية وحتولت، فتخلّى ال�ش������عر 

عن كونه �شوتاً للقبيلة )ال�شخ�شية القومية( 

و�شماتها الفحولية كما جند يف معلقة عمرو 

بن كلثوم.

لق������د حتولت الر�ش������الة اإىل الفرد الفحل 

نانية، فنتج  أ يعّزز قيم الفردية والأ ال������ذي بدا

يف ثقافتنا العربية )فحول ال�شعراء – اأمراء 

الكالم – فحول ال�شعر..( تغلغلت يف الذهن 

الثق������ايف اجلماعي لخ������رتاع – فيما بعد – 

الفحل الثقايف، وال�شيا�ش������ي، والجتماعي.. 

منذ اأبي متام واملتنبي و�ش������ولً اإىل اأدوني�ض 

نا(التي  ونزار قب������اين، حيث متو�ش������عت )الأ

كانت مندجمة يف )النحن( حمل )النحن( التي 

نا( و�شارت �شوتاً من  �شارت مندجمة يف )الأ

اأ�ش������واتها واأحد مف������ردات لغتها. ويف تراثنا 

نا( مت�شخمة  ال�ش������عري )الن�ش������قي( ترز )الأ

يف �شعر املتنبي كاأحد اأهم خ�شائ�ض �شعره، 

فكّر�ش������ت الن�ش������ق ال�رش�ض املغل������ق واملكتمل 
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ن�شاق،ويت�ش������كل هرم  واملُهّم�������ض لغريه من الأ

أ�ش������ه، فيتعزز  أت������ي الفحل عل������ى را طبقي يا

مفه������وم التمّيز ليكت�ش������ب ال�ش������اعر/ الفحل 

�ش������فاته الن�ش������قية من احتكاره لنف�ش������ه حق 

و�ش������ف الذات. اعتر الغّذام������ي اأن املتنبي 

ب  كر لل�ش������مري الن�ش������قي )الأ هو املرتجم الأ

الن�شقي( كقوله:

و�إين لنجم تهتدي بي �سحبتي

�إذ� حال من دون �لنجوم �سحاب

وهو ولي������ٌد – بذلك – جّل������ده الفرزدق 

القائل:

و�إين �أنا �لنجم �لذي عذبت به

وب����اد نخيُلها ب����ادْت  �أم����ٍة  ق���رى 

لكن املتنبي – عر رحلة الن�شق الفحويل 

نه: – احّتّل ال�شدارة يف اخلطاب الن�شقي لأ
ن��ف��و���س��ه��م ك������اأّن  ق����وم  م���ن  و�إين 

بها �أنف �أن ت�سكن �للحم و�لعظما

أدبه – وهو  عمى اإىل ا وهو الذي نظر الأ

ألوية وجّرار جيو�ض.. حّمال ا

ومن هنا اأ�شبح الت�رشف بكل ن�شقية �شد 

اأي راأي خمال������ف، فياأتي فيما بعد من يتخلّق 

بخلقه مثل نزار قباين الذي يقول يف مقدمة 

ديوانه )طفولة نهد(: عل������ى الناقد اأن يقف 

اأمام مبدعات الفن موقف املتعّبد ل موقف 

القا�ش������ي. وقد عبد نزار ذات������ه كما املتنبي 

متام������اً، وجاءت اجلمل الثقافية متنا�ش������خة 

أنا النجم  أنا املوت – ا أنا الذي – ا عر قرون )ا

خر  أن������ا..( جاءت لتكّر�������ض اإلغاء الآ أنا.. ا – ا
والتعايل عليه، فال�شادة ال�شعراء ي�شعرون مبا 

ل ي�ش������عر به غريهم، ويح������قُّ لهم ما ل يحّق 

لغريهم/ فهم اأمراء الكالم، ي�شّورون الباطل 

يف �ش������ورة احلق.. متاماً كما اأ�ش������بح الدهر 

من رواة ق�ش������ائد املتنبي بعد تر�ّش������خ العلّو 

الذي منحته اإي������اه الثقافة، بدءاً من البالط 

الر�ش������مي. فاأتى ال�ش������عر – واملديح بخا�شة 

– لي�ش������نع الطاغية، فال�ش������عر �ش������اغ عيوب 
ال�شخ�شية العربية بالغياً واأدى اإىل �شناعة 

الطاغية، حيث تنري حكومة البالغة – كما 

ي�شميها )�ض 154( لتثبيت الن�شق عر تربية 

ح�شا�ض باأنه بحاجة غريزية  املمدوح على الإ

ا�شمه و�شيطه رهٌن باملادح الذي  أّن  للمادح، وا

عالن  عداوته بئ�ض املقتنى، كداأب �رشكات الإ

حالياً يف تنمية ح�ّض امل�شتهلك باحلاجة املا�شة 

ملنتوجها، اإذ ل تكتمل حياته اإّل بها، كل هذا 

اأدى اإىل خراٍب ن�شقي يف �شلوكيات الثقافة، 

وي�������رشب الغّذامي مث������اًل لق�ش������ة اخلليفة 

العادل عمر بن عبد العزيز مع جرير، وذلك 

عندما اأو�شد اخلليفة الباب اأمام املّداحني، 

ومل ير�شخ للعبِة الرتغيب والرتهيب، فاأن�شده 

جري������ر عن الفقراء، فاأكرمهم اخلليفة كاأدبه 

عادًة. لذلك اإن ال�ش������لوك املتبادل يوؤدي اإىل 

تربية الثن������ني معاً. فاأخ������الق الوايل غرّيت 

اأخالَق ال�ش������اعر، كما غ������رّي اخلليفة جريراً. 

دبي قيمة عالية ل�شعر  لقد اأعطى املوروث الأ
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أ�شار ابن ر�شيق اإىل  املديح والهجاء والفخر، وا

أنهم ي�شت�شغرون �شعر الرثاء، كما اأن الغزل  ا

أ�شباب ال�شعر عندهم،  والت�ش������بيب لي�ض من ا

واإمنا جاء كمقدمة عذبة ت�ش������تدعي النتباه 

أ�ش������ار اب������ن قتيبة. فالغ������زل عبءٌ على  كما ا

ال�ش������اعر، والفحل من اأجاد بح�شن التخلّ�ض 

للدخول بالغر�ض الرئي�شي.

لقد اأورد الغّذام������ي اأمثلة عديدة ليقّدم 

النتيجة التي تعتر املديح هو ديوان العرب. 

ن�ش������اين ل�شعر الرثاء  مع التقليل من املعنى الإ

هم ن�شقياً، ويقابله  والغزل، وياأتي املديح هو الأ

خر ليعّزز الذات كاأحد  الهجاء الذي يقهر الآ

ن الهجاء هو النواة  فروع الفخر واملدي������ح لأ

الن�شقية لفن املديح. وق�شيدة املديح تنطوي 

على الهجاء كم�ش������مر ن�شو�ش������ي/ ن�ش������قي 

)الرهب������ة والرغبة( وهو القانون الذي تنبني 

عليه ثقاف������ة النموذج املعتم������د يف اخلطاب 

املهيمن على �شمرينا الثقايف منذ اأن متكنت 

مّنا لعبة ن�ش������ق اللغة املدائحية« )�ض 162(. 

بداع مبفهومه الفحويل الرا�ش������خ،  أت������ي الإ فيا

وياأتي التدوين لري�ّشخُه ب�شكل قاطع، فتتعزز 

حكوم������ة البالغة الفحولي������ة بخطاب يحتّل 

الذهن العربي وديوانه، حتى �شارت البالغة 

– ر�شمياً – ت�ش������ّور الباطل يف �شورة احلق، 
واأمام املتنبي ال�شاعر التام الن�شقية، ميكننا 

مالحظة ذلك من خالل عالقته مع �ش������يف 

الدولة، فرناه ي�ش������تخدم جم������اًل خّداعة من 

حكوم������ة البالغة، ياأتي املم������دوح فيها لي�ض 

أح������د بل الأمم تّدع������ي حّبها  موط������ن حمّبة ا

له، فيندمج ال�ش������اعر ال�شحاذ وامل�شحوذ منه 

يف خطاب ا�ش������تخفايف تنحط فيه كل القيم 

اجلمالية، واإن ظهرت �ش������كلياً جميلة، وياأتي 

أن������ا النجم..(  أن������ا الذي – ا تعزي������ز الذات )ا

كخطاب مرت�ش������خ، وتاأكدت ه������ذه الذات من 

ره������اب البالغي ك�رشط ن�ش������قي  خ������الل الإ

»فال������ذات املت�ش������عرنة – ل جم������ال عنده������ا 

للتعاي�ض احلّر م������ع اأي طرٍف اآخر وكّل اآخر 

هو بال�رشورة الن�ش������قية خ�ش������ٌم وعّدٌو ل بد 

من حفظه دائماً يف حالة خوف م�ش������تمرة« 

)�ض 175(. كاأن يلّمح املتنبي ل�ش������يف الدولة 

بفداحة امل�ش������يبة اإذا خ�رشه اخلليفة، وتاأتي 

نا( عند املتنبي يف حتقري اخل�ش������م  ذروة )الأ

وتقزميه كاأن ي�ش������فه بالزعنفة، وهذا طرٌد 

خ������ارج الثقاف������ة العربي������ة، واإذا كان هذا ما 

حدث مع �شاعر كبري يف تراثنا ال�شعري، فاإن 

ذلك يبنّي لنا مدى تلّب�ض الن�ش������ق ل�ش������مرينا 

الثقايف املت�شعرن، وتاأتي اجلماليات كاأدوات 

خماتلة للمرور دون رقيب، وهذا ما ي�شتدعي 

النقد الثقايف لك�شف هذه العيوب الن�شقية، 

حكام،  ففي حالة العمى الثقايف اختلطت الأ

وخا�شة عند ممثلي التجديد، فاأتت تطلعات 

التحديث م�ش������ّوهة لر�ش������وخها حتت هيمنة 

الن�ش������ق، وهذا ما وج������ده الغّذامي عند اأبي 

متام، الذي �ش������ار �ش������عاراً للحداثة، واتخذه 
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فيما بعد ال�شياب واأدوني�ض، و�شاع هذا ال�شعار 

كنموذج على يد النّقاد واملبدعني، فاأبو متام 

أعل������ن )غربناوم( وتبعه الغّذامي  رجعياً كما ا

يف ذل������ك. فقد قاد حركة رجعية يف ال�ش������عر 

العربي، حيث عار�ض املجّددين الذين حاولوا 

تقريب اللغ������ة اإىل الواقع، فاعتُر بذلك اأكرث 

وائل كما �رّشح القا�شي  املحدثني اقتداءاً بالأ

أ�ش������ه نار  اجلرجاين. هذا الَعلُم الذي على را

مدي  )اأبي متام( اأ�شبح رمزاً للحداثة منذ الآ

وال�شويل اإىل ع�رشنا هذا، واعتباره حداثياً 

لهو دليل على متّكن الن�ش������قية فينا وازدياد 

العمى عن ك�ش������ف عيوبه، ف�رشنا منثله )اأبي 

مت������ام( دون وعي، وانخدعنا بال�ش������كل الذي 

ي�شمر الن�شق القدمي، واأ�شبحت مقولته: »ملَ 

ل تفهم ما يقال..« اأ�شبحت قانون احلداثة، 

وهو مبقولته تلك ل يختلف عن املحافظني، 

طراف  حيث غ������رق بالن�ش������قية املحرك������ة لأ

أب������اً فحولياً  العالقة – الت������ي جتعل الذات ا

دوار  يجب الت�شليم له، ومّتْت عملية تبادل الأ

أبو  أّب حداث������ي، وظّل ا أّب تقليدي اإىل ا م������ن ا

مت������ام يدور حول املدح امل�ش������مر للهجاء كما 

كان �شائعاً يف ع�رشه، يقول:

مبد�ئح �لغنى  �أ���س��ب��اب  ب��ا���رسُت 

���رسب��ُت ب��اأب��و�ب �مل��ل��وك طبول

فق������د اأعلن ع������ن غايت������ه النفعي������ة منذ 

البداية، و�رّشح باأنه يلجاأ للكذب اإذا �شاقت 

ن الك������ذب مغفور له  أب������واب املديح، لأ عليه ا

يف جمهورية البالغة )اأعذب ال�شعر اأكذبه( 

أبو متام واملتنبي م������ن اأهم عالمات  ف�ش������ار ا

الن�شق وفيما بعد �ش������مة للموؤ�ش�شة النخبوية 

أ�شمالية. الرا

اإن حتّول القيم العربية )�شجاعة – كرم 

– اإغاث������ة..( من امل�ش������مون الجتماعي اإىل 
الت�ش������لّط الف������ردي. وذلك مع ظه������ور ثقافة 

أّدى اإىل تزيي������ف القيم، حتى  املدي������ح، ق������د ا

أ�ش������بح الكرم مثاًل: »هو عطاء باملقاي�ش������ة  ا

البالغية ال�ش������عرية، والكرمي هو من يعطي 

ال�شاعر.. ومن ل يفعل فهو البخيل املذموم« 

)�ض 190(.

ن�ش������اق  لقد �������رّشح )ف������ّكك( الغّذامي الأ

العربية لي�ش������ل اإىل نتيجة مفادها اأن القيم 

ق������د ُزّيف������ْت، وفق������دت �ش������فتها احلقيقية، 

و�ش������دقيتها، وذلك عر املوؤ�ش�شة التي ترّوج 

ن������ا( على )النحن(  لها. لقد ا�ش������تحوذت )الأ

باأدوات لغوية �شاحرة، حتت رعاية املوؤ�ش�شة، 

حتى وّجهت كّل التح������ولت لرعاية النموذج 

ن�شاق الثقافية  مثل، وعر هذا الت�رّشب لالأ الأ

تع������ددت الفح������ول، فاأتت العقلي������ة احلاكمة 

قدرية تدفعن������ا اإىل دائرة العجز وال�ش������لبية 

�شكال، فتغّيبت امل�شامني العقلية  مبختلف الأ

وخ�ش������عنا �شاغرين اإىل منظومات ن�شقية ل 

عقالنية، فُحكم على عقليتنا بالتحرك �شمن 

م�شامني خمتلفة تت�شم بالعجز وال�شت�شالم، 

ن الثقافة املوروثة بدللتها ورموزها تعمل  لأ
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على تقنني العق������ل والتفّك������ر واأتت املراحل 

املتتالية لتعجز عن ن������زع هذه الدللت من 

نها اأ�ش������بحت ذات طابع قد�ش������ي  اأدمغتنا، لأ

غّيب ال������روح النقدية املو�ش������وعية، فتعطل 

ن�ش������اق املتجّذرة، مما  الذه������ن بفعل هذه الأ

يحتاج اإىل عقلية تخلخل بنية العقلية املعّطلة 

وتفّكك مقوماتها عر النقد الثقايف.

ه������ذه الثقافة املوروثة �ش������نعت الفحول 

الطغاة على مّر الزمن، وميثل الغّذامي ب�اأحد 

الزعم������اء العرب ال������ذي كان يطمح اأن يكون 

ة  فرداً يف احلزب كغريه، مثل دريد بن ال�شّم

الذي ير�شد مع قبيلته غزية وي�شّل ب�شاللها، 

ن������ا الفحولية( قد �ش������يطرت على  أن )الأ اإّل ا

)النح������ن( وباتت ت�ش������عر اأن وجودها مرهون 

خر، وهذه الدللت جندها عند  ب�ش������حق الآ

عم������رو ابن كلثوم واملتنبي و�ش������ولً اإىل نزار، 

تلك كانت قيماً �شعرية نراها جمازية، فجاء 

من ك�ش������ف لنا حقيقة هذه ال�شفات ومتّثلها 

�شلوكياً ا�ش������تجابة ملفعول الن�شق الذي اأفرز 

مناذجه يف ال�ش������عر وبه، ث������م يف الواقع بكل 

أ�ش������كاله، فن�ش������اأت �شخ�شية ال�ش������يد مقابل  ا

الفحل ال�ش������عري، ويُعتر ه������ذا الزعيم )�ض 

أك������ر مثال حلالة التطابق مع  192 – 193( ا

النموذج ال�شعري الن�شقي فهو ل ينت�شب اإىل 

العامل مبقدار ما ينت�ش������ب العامل اإليه)اأ�ش������بح 

الوط������ن للزعيم ل الزعي������م للوطن( فالفحل 

وحد، ويج������ب اأن تكون  يج������ب اأن يك������ون الأ

معاركه اخلا�رشة عنواناً لت�ش������طري البطولت 

أت������ت ال������ذات الفحولية  رغ������م خ�ش������ارتها، فا

لتوّجه كل �رشوب القول والفعل حتت رعاية 

ال�شلطة الثقافية، فالفحل رمز الوجود الذي 

ي������وّزع القيم ويتالعب به������ا خطابياً )وحو�ض 

أ�ش������اوث..( ل�ش������تثارة احلمية  – فر�ش������ان – ا
اخلطابي������ة اجلاهلي������ة. فتعم������ى العني عن 

جدر  احلقيقة امل�شمرة يف خطاب الفحل الأ

بالوجود، وما عداه ح�رشات ب�رشية ل ت�شتحق 

احلياة، وياأتي هذا كلّه ترجمة حرفية ن�شقية 

ملعلقة عمرو ابن كلثوم.

ومع ت�ش������ليم املوؤ�ش�ش������ة )الع������ني الثقافية 

عالم لزّخ  ال�ش������اهرة( بهذه القيم، يُوّظف الإ

الثناء ومنح �ش������فات التفّرد، ون�ش������ب اأجماد 

جمازي������ة )كاخلط������اب( ل دلي������ل لوجودها، 

والّدعاء ل يحتاج اإىل برهان فهو �شادٌر عن 

املوؤ�ش�شة وهذا كاٍف للت�شديق، ثم اإن الكذب 

هنا لي�ض عيباً متا�ش������ياً مع النظرة الن�شقية 

ال�ش������عرية )اأجمل ال�شعر اأكذبه(. ويف الن�شق 

ال�شعري )من ل يظلم النا�ض يُظلِم( اإذاً: اإن مل 

تكن ذئباً اأكلتك الذئاب، فال �شري يف اأن يزيح 

طاغيٌة طاغيًة، وظاملٌ ظاملاً، والن�شق ل يحتاج 

اإىل بره������ان بوجود موؤ�ش�ش������ة ترعى دعاويه 

وترره������ا )�ض 195( تلك التي تبارك الفتك 

باخل�ش������م وتتباه������ى به، كحال ال�ش������اعر يف 

الهجاء، ويف هذه الن�شقية ل مكان للمعار�شة، 

خ������ر لي�ض اإّل زعنف������ة كتلك التي عّر  ن الآ لأ
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عنها املتنبي �شابقاً، ول بّد هنا من اأن يكون 

خ������ر منقاداً باأي طريقة )م������ن لي�ض معنا  الآ

فهو �شّدنا( فتنري اأقالم املوؤ�ش�شة واحلزب 

لت�ش������ّخر املفردات خلدمة الزعيم و�شياغة 

الذاكرة، في�شبح الدهر �شدًى لذلك الزعيم 

كالّدهر الذي هو من رواة ق�ش������ائد املتنبي، 

فكما حتولت القيم العربية اإىل قيم فحولية، 

أي�شاً لنمذجة  فاإن القيم ال�شيا�ش������ية حتّولت ا

الفحل، فالثورة قد حتولت دللتها اإىل البط�ض 

املعار�شة،  وت�شفية  والنقالب  والدكتاتورية 

واإحالل طاغية حمل طاغية، ومتادت ثقافة 

حتوي������ل القيم لتط������ال كّل �ش������يء، فالوطنية 

خال�ض للزعيم ل للوط������ن باعتباره  ه������ي الإ

هو الوطن، واخليانة لي�ش������ت ما يُحاك �شّد 

خري مفردة من مفردات  ن هذا الأ الوطن، لأ

الزعيم، بل اخليانة هي العمل �ش������ّد الزعيم 

)الفح������ل(، فتتغيب �ش������فة الوطنية ك�ش������فة 

اإن�ش������انية اجتماعية. تلك هي نتائج التنمذج 

الثقايف الذي اعترناه جمازياً، وهو – واقعياً 

– منوذج �ش������لوكي ن�ش������قي تتكرر اإعادته من 
خر، فقد عاد من اجلاهلية اإىل زمن  ع�رش لآ

موية مع ظهور �شخ�شية ال�شّيد  ال�ش������يادة الأ

)اخلليف������ة( املم������دوح، ومن ث������م اإىل الع�رش 

أ�شياده وفحوله.. وميّثل  العبا�ش������ي مع ظهور ا

الغّذامي بق�ش������ة يزيد بن املقنع )�ض 198( 

الذي اأعلن البيعة ليزيد بن معاوية ح�ش������ب 

مر بالغياً،  �شفات الن�ش������ق، فقد ح�ش������م الأ

أ�شار اإىل اأن اأمري املوؤمنني هذا  ا�شتل �شيفه وا

)يق�ش������د معاوية( واإذا هلَك فهذا )م�ش������رياً 

اإىل يزيد بن معاوية( ومن اأبى فهذا )م�شرياً 

اإىل �ش������يفه(. وبذلك نال يزيد بن املقنع لقب 

�ش������ّيد اخلطباء، ومنحه الغّذامي لقب �شّيد 

الن�شق.

لقد حت������ّول الطاغي املجازي وال�ش������نم 

البالغي اإىل طاٍغ حقيقي، متّثَل الن�شق متثاًل 

�ش������لوكياً، فغ������دت احلري������ة والدميوقراطية 

والوطنية بع�شاً من �شفات الزعيم، اّت�شعت 

دائ������رة املقّد�������ض يف ممار�ش������ات واعتق������اد 

ن�شانية، وبداأت هذه الدائرة تت�شع بات�شاع  الإ

له  املكان، حيث زح������ف املقد�ض من حقل الإ

نبياء وال�شحابة واملعتقد والتف�شري لي�شمل  والأ

ولياء ال�شاحلني.. وامتد لي�شمل  املعابد والأ

عر تعطيل الذاكرة العربية، الزعماء الفحول 

والقادة واحلّكام، فاأ�ش������بح العامل م�ش������حوراً 

وجمرد  )التاب������و(،  واملمنوعات  باملقد�ش������ات 

التفك������ري يف هذا )التابو( يدفعنا اإىل ارتكاب 

أّدى اإىل تغيي������ب العقالنية  اخلطيئة، مم������ا ا

والتفكري، ومع هذا )التابو( ت�ش������ّكل التخلّف 

 .
)18(

والنحراف باأ�ش������كاله الدينية والدنيوية

لق������د غّذانا ديواننا بثقافة الفحل ال�ش������عري 

أ�ش�ض  ، مما ا و�شّوره كمطلٍق وك�ش������نٍم بالغيٍّ

لن�ش������ق ذهني يُكّرر هذا ال�ش������نم اجتماعياً 

و�شيا�شياً وفكرياً، وكلها وليدة الن�شق الفحل 

الذي �شفقت له املوؤ�ش�ش������ة الثقافية، وظللنا 
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ن�ش������اق باإ�رشاف تلك املوؤ�ش�شة،  نعيد هذه الأ

مر  »ن�ش������فق للطاغية ونّرر طغيانه، وكاأن الأ

ل يع������دو اأن يكون ق�ش������يدة طويل������ة ابتداأها 

عمرو ب������ن كلثوم وظللنا جميع������اً نكتبها من 

ذلك اليوم واإىل اليوم« )�ض 199(.

- يف �جلانب �لتطبيقي )عودة �لفحل(

دبي  دب������ي بالن�������ض الأ يُعن������ى النق������د الأ

تنظ������رياً وتطبيقاً، وعلى ح������د قول د. كليب 

دبي معياري  أن النق������د الأ »لي�������ض �ش������حيحاً ا

وح�ش������ب، اإنه معياري بقدر ما هو و�شفي.. 

أو املعياري������ة فيه تنبغ������ي اأن تنه�ض مما هو  ا

)19(
و�شفي فيه«.

دبي مبناهجه  أن النق������د الأ يري������د بقوله ا

العلمية اأقرب اإىل املو�شوعية منه اإىل الذاتية، 

مر  واأمام الغّذامي – يف هذا ال�ش������ياق – الأ

أ التحول يف م�شرية الغّذامي  يختلف، فقد بدا

النقدي������ة )النغ������الق داخل الن�������ض( ليقول 

بعدذلك ببُعد النقد عن املو�ش������وعية،ول بّد 

من طرح النق������د الثقايف كبديل �رشوري عن 

دب������ي املغلق، فطّب������َق نظريته على  النقد الأ

احلداث������ة العربية، باعتباره������ا اآخر مرحلة 

و�شل اإليها الن�شق الثقايف، فكيف جت�ّشد هذا 

الن�ش������ق يف احلداثة؟ وهل احلداثة العربية 

جرائي �رشع  حداثة رجعية؟ بعد التطبيق الإ

يف التدليل على كيفية عودة الفحل جم�ّش������داً 

بن������زار قباين، ث������م رجعية احلداثة جم�ّش������دة 

باأدوني�������ض، وتاأتي مرحل������ة التطبيق كاأخطر 

أة، ول�ش������يق املقام  أ�ش������ّدها ج������را املراح������ل وا

�ش������نكتفي هنا باإيراد من������وذج الفحل مُمثاًل 

بنزار قباين. 

أت������ت جتربة ن������ازك املالئكة وال�ش������ّياب  ا

لتحطي������م الن�ش������ق الفح������ويل وبن������اء خطاب 

أتى ظهور ن������زار قباين متزامناً مع  جديد، وا

حركة نازك وال�شياب كرٍد ن�شقي على حماولة 

زعزعة �شلطة الن�شق، فكانا )ال�شياب ونازك( 

يوؤ�ش�ش������ان خلطاب جديد، فقابلهما اأدوني�ض 

)زعيم احلداثة( ونزار حماولني اإعادة الروح 

للن�شق الفحويل بكل �شفاته فتاأتي جتربتهما 

أيديهما  عودة رجعية للن�ش������ق القدمي، وعلى ا

�ش������يزداد فحول������ة »وعر ال�ش������تفحال الذي 

ميثله نزار، والتفحيل ال������ذي ميثله اأدوني�ض 

�شتجري اإعادة الن�شق اإىل ن�شاطه وفاعليته« 

)�ض 246(.

يقول يو�شف اخلال يف �شياق ت�شاوؤله عن 

كيفية اإن�ش������اء جمتمع حديث يف عامل حديث 

»هذا التناق�������ض بني كوننا �ش������كاًل يف العامل 

احلديث وكوننا جوهراً يف خارجه ي�شطرنا 

اإىل معان������اة ق�ش������ايا جمتمع ق������دمي يف عامل 

حديث، ومعاناة ق�شايا عامل حديث يف جمتمع 

اإن احلداثة  اإليا�ض خوري  قدمي«)20(.يقول 

قد ج������اءت »حداثة نه�ش������وية.. اإنه������ا اإطار 

التك�رّش الثقايف – الجتماعي – ال�شيا�ش������ي، 

وحماول������ة جتاوز هذا التك�������رش بالذهاب اإىل 

أنها بحث عن �رشعية  مام..«)21( ويعّقب ا الأ



حول مفهوم �لنقد �لثقايف  عنـد عبد �هلل �لغذ�مــي

24� �لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

امل�ش������تقبل بعد اأن فقد املا�شي �رشعيته.تلك 

ن، لكننا  آراء مت�ش������عبة ل�ش������نا ب�ش������ددها الآ ا

قوال  �ش������نقّدم قراءة الغّذامي على �ش������وء الأ

ال�شابقة، فالغّذامي راأى يف احلداثة رجعيًة 

يف القيم وتفحاًل ن�ش������قياً، واإن اإعادة الن�شق 

اإبداعياً قابله عملية تر�ش������يخ لهذا الن�ش������ق 

على م�ش������توى القراءة والتلقي. فت�ش������فيقنا 

لنزار قباين ياأتي يف معر�ض حماكاته للن�شق 

أو كما يعّر  ننا اإنتاج ن�شقي، ا املتّجذر فينا، لأ

الغّذامي )كائنات ن�شقية(، وجميعنا ي�شارك 

يف اإعادة الن�شق عر الفعل والنفعال، وتاأتي 

نازك املالئك������ة املبدعة خمتلف������ة عن نازك 

املالئك������ة القارئة، حيث نق�ش������ت يف كتابها 

)ال�شعر املعا�رش( ما قالته يف )�شظايا ورماد( 

فوقفت �شّد ال�ش������عر العربي، وقفت موقف 

ب الفحويل، فكانت بذلك متكلّمة با�ش������م  الأ

الن�ش������ق الذي احتل ذائقته������ا القرائية على 

الرغم من حترره������ا املرحلي اإبداعيا. قبلنا 

باملطل������ق الفردي املتعايل يف وقت �ش������اع فيه 

خر..  احلديث عن احلرية والتعدد وقبول الآ

اإن العمى الثقايف الذي نعي�ش������ه �شاعد لن�شق 

الفحل و�ش������ناعة الطاغية، املرور فينا وبنا 

أن�شاقنا  لن�شبح ثقافة ذهنية، واأي مترد على ا

�شنعيده اإىل بيت الطاعة، كما فعل نزار قباين 

له،  ن�شان/ الإ )حفيد �شاللة الفحول( فهو الإ

له �شيملك اجلنة والنار: كما �رّشح، وهذا الإ

�إين خريتك فاختاري

ما بني �ملوت على �سدري

�أو فوق دفاتر �أ�سعاري

ل توجد منطقة و�سطى ما بني �جلنة و�لنار

وتاأتي مبالغات نزار موؤ�ش�ش������ة لت�شورات 

أت������ي غلّوه  ذهنية من �ش������لطوية ال������ذات، ويا

معف������وراً له فتت�رشب العي������وب من غري نقد، 

أت������ي التري������ر للتنم������ذج الن�ش������قي لتعزيز  ويا

خر. وما نزار  مفهوم الفرد الفحل واإلغاء الآ

اإّل واحد من م�شل�ش������ل طوي������ل نعيد اإنتاجه، 

فننمذجه وينمذجنا، لقد عبد ذاته ووجدها 

اأف�شل العبادات:

م��ار���س��ت �أل�����ف ع���ب���ادة وع���ب���ادة

ذ�ت��ي ع��ب��ادة  �أف�سلها  ف��وج��دُت 

ول يفوته فداحة موقفه، فيقول:

وذن������وب ���س��ع��ري ك��ل��ه��ا م��غ��ف��ورة

�ل�����ت�����و�ب ج�����الل�����ه  ج�������ّل  و�هلل 

لق������د عّمق مفه������وم الفحول������ة، وقلّل من 

خ������ر )الرعايا الن�ش������قية( الذين  خط������اب الآ

�شفقوا له و�شاعدوا يف �شناعته. يقول نزار: 

»اإنني ل اأقي�ض نف�شي باأحد.. بل اأقي�ض نف�شي 

بنف�شي« )�ض 255(، واأعلن عن غرية ناقديه 

أدبية  منه، وتعاىل عليهم، بل طالب بقوة ردع ا

تقب�ض عل������ى اأعداء الفحل، لق������د عّر نزار 

عن فحولته الن�ش������قية بعدما لعب لعبًة ذكيًة 

أّن������ث اخلطاب، لتحقيق ذاته  يف اللغة، لقد ا

أة هي عبدة ل�شيدها الفحل  الفحولية، فاملرا
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وكلّما ا�ش������تغرقت يف �ش������عفها يعل������و الفحل 

وي�ش������عر بن�شوة اجلروت، ف�شهريار ل ينت�شي 

أة حتى �ش������نعنا املثل الن�شقي  اإّل بده�ض املرا

)الن�ش������اء �ش������لع قا�رش(، واأمام هذا ال�ش������لع 

القا�رش يحقق الفحل �شطوته:

ت��ب��ك��ني ع���ن���دم���ا  �أح�����ب�����ك  �إين 

و�أح����ّب وج��ه��ك غ��ائ��م��ًا وحزينا

جميلٌة وجوههّن  �لن�ساء  بع�س 

ع��ن��دم��ا يبكنَي �أج���م���ل  وت�����س��ري 

ببكائه������ا حققت ل������ه �رشط������ه الفحويل، 

أ  أة، ولكنه بدا فالفحل جّرَب ع�رشين األف امرا

معها:

وعندما �لتقيُت فيِك يا حبيبتي

ب�����د�أت ق����د  ن  �لآ �أين  ����س���ع���رت 

وبعدما حتّقق له ن�شوة الفحولة، �شريميها، 

أة  خرى: اإحدى وع�رشون األف امرا ويقول لالأ

جّرب������ت، لق������د تكّر�ش������ت العطال������ة العقلية، 

وانغرزت ال�شمات الن�شقية يف حياتنا، فغدونا 

رعايا ل ميكنها العي�ض بدون فحل يف �ش������تى 

نه اأحد اأركان  متظهراته، �شن�شنعه باأنف�شنا لأ

ثقافتنا الذهنية، وقد اأدرك املختار يف فيلم 

)بياع اخلوامت( هذه احلاجة الن�شقية لرعايا 

اخلطاب، فما كان منه اإّل اخرتاع �شخ�شيته 

ل وجود لها )راجح( ليعّزز النمط ال�شلطوي 

الفحويل كحاجة خلبايا الذهن الب�رشي الذي 

يحتاج ملثل هكذا فحل.

لق������د كّر�ض نزار هم������ه لكتابة د�ش������اتري 

الغرام )مل اأزل اأكتب للن�ش������اء د�شاتري الغرام( 

ويال�شعادة من حتظى بحبه ولو زمناً ق�شرياً 

)من ح�ش������ن حظك اأن غ������دوت حبيبتي زمناً 

ق�شرياً،اإن كنت اأر�ش������ى اأن اأحبك فا�شكري 

أيتها القا�رش، ل ملجاأ لك  املوىل كثرياً( فاأنت ا

اإّل د�شاتري نزار بعدما تفّحل وفّحلناه، لذلك 

ي�ش������تنكر عليها متردها واأي مترد هو �شقاء، 

ومن يخرج من جمهورية الن�ش������ق �شيموت يف 

الفال:

ملاذ� خلعِت �لق�سيدة عنك؟

و�أ�سبحت �سائعة يف �لعر�ء..

�أنا من جعلتك بال�سعر، �سّت �لن�ساْء!!

وهند�ست نهدك �سكاًل.. وحجمًا..

أن�ش������اق  أنه من �ش������اللة ا و�������رّشح عالنية ا

ت�رشبت ل������ه بالفطرة ول ي�ش������تطيع اخلروج 

عنها، فان�شاع لها:

وىل �أحبك.. على فطرتي �لأ

وكما ياأمرين ج�سدي.. وذ�كرتي.. و�ساللتي

�أنا �لبدوي �لذي ��سطدم بجد�ر �حلد�ثة

ّب الفحويل املت�ش������لط، قّرر وفّكر  هذا الأ

له/ الفحل )الن�شق(  ن�شان/ الإ ونّفذ، فهو الإ

الذي يهب ويعطي، وما على الكائن الن�شقي 

اإّل الت�شفيق لفحولته:

كنت يا �سيدتي خر�ساء قبلي

وبف�سلي..

�سار نهد�ك يجيد�ن �لكالم..

أّنث ال�ش������اعر خطابه، فا�شت�ش������لمنا  لقد ا
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قهراً حتت �ش������لطة الن�ش������ق واملوؤ�ش�ش������ة التي 

ترع������اه، ورغبًة نتجت ع������ن عذوبة اخلطاب 

ودغدغ������ة ما ا�ش������تقر يف ل وعين������ا، فنكون 

نف�شنا، لقد غدا  بذلك قد �شنعنا �ش������نماً لأ

أنثوياً، فمار�ض فحولته  خر عند نزار كائناً ا الآ

أة كعقل وروح  وبط�شه الذكوري، فتغيبت املرا

وح�������رشت كج�ش������د قا�رٍش ُمبت������ذل يتلذذ به 

الفحل، ويتفنّن بطريقة امتالكه

بدر�همي ل باحلديث �لناعِم

......

وتبعتني كالقطة �لعمياء

منًة بكل مز�عمي موؤ

وهذا اجل�ش������د ل يدخل اإىل اإمراطورية 

الفحل اإّل بعد ن�ش������جه، ف������� )لوليتا( مل تلفت 

نظر �شيدها اإّل بعد بلوغها اخلام�شة ع�رشة، 

ومع هذا ل بّد من ا�شتعطاف ال�شيد الفحل، 

لتحقق له ال�ش������بق الفح������ويل، ثم يُدخلها اإىل 

مملكته:

�سارت �ملر�آة لو تلم�س نهدي تتخّدر

و�لذي كان �سوّيًا

قبل عامني تّدور

فت�سّور..

لقد كرر نزار ال�������رشط الفحويل )النهد( 

أ�ش������عاره، ول ميكننا ر�شد جتربته  يف معظم ا

نها جتربة �شنني  الفحولية يف هذا ال�شياق لأ

طويلة:

�أب��ي�����س �أو  �أ����س���ود  ن��ه��د  ي��ب��ق  مل 

ر�ي����ات����ي ب����اأر�����س����ه  زرع��������ُت  �إّل 

عباءًة �لن�ساء  جلد  من  لت  ف�سّ

وب��ن��ي��ت �أه����ر�م����ًا م���ن �حل��ل��م��اِت

ف������كان بذل������ك الفحل الن�ش������قي بامتياز، 

م�شتجيباً لبواعث ن�شقية، ويت�شاءل الغّذامي 

فيما اإذا كان هذا م�ش������لكاً اإن�ش������انياً يف ظّل 

ثقافة امل�ش������اواة؟ وهل باإمكانن������ا نقد ذواتنا 

كرج������ال، ونق������د ثقافتنا بعي������داً عن حالت 

النت�ش������اء والط������رب اللذين ا�ش������تغلهما نزار 

قباين ا�شتغاللً ُمربحاً، وقّدمه للفحول حلماً 

طرّياً �شمن متعة اجلمايل والبالغي يف عمى 

ثقايف ت������ام؟ )�ض 267(. ماذا لو مل ن�ش������فق 

لنزار؟ وقاطعنا اأم�شياته؟ ومل ن�شرت دواوينه؟ 

بالطبع �شيح�ش������ل ما ح�شل مع جرير على 

باب اخلليفة العادل عم������ر بن عبد العزيز، 

ومن هن������ا ي�������رّشح الغّذامي ب�������رشورة نقد 

املُ�ش������تهلك الثقايف لك�ش������ف العيوب الن�شقية 

الكامن������ة يف وجداننا، حي������ث نطرب للعيب 

واخلطاأ ونطلبه ون�ّشوق له. اإن كلمة الف�شل 

أنه نتاج  يف نزار – كما �رّشح الغّذامي – هي ا

ن�شقي للثقافة، ونحن �رشكاء يف هذا النزار، 

فامل�شكلة لي�شت بنزار ك�شخ�ض، بل نحن وهو 

ن�شاق امل�شمرة يف وجداننا �شلوكياً  متثلنا الأ

وثقافياً، فظهور القباين هو اجلواب الن�شقي 

بداعي. على ثورة اخلطاب الإ

لقد قدم������ت درا�ش������ة الغّذام������ي اأهمية 
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معرفية ت�ش������جع ناقديه عل������ى النخراط يف 

ممار�شة النقد الثقايف، مما يبعث على احلوار 

ل ال�ش������جال، لقد قّدم امل�ش������وغات مل�رشوعه 

ومنهَجه مبا ينا�ش������ب نظريته، م�شتعيناً بقيم 

كانت ال�شبب الرئي�شي لخرتاع )الفحل(، ولنا 

حّق اخلالف معه، ول�شنا مع القائل اإن النقد 

الثقايف عبارة عن افتنان العرب مبنهج غربي 

مل يثبت فاعليته يف الغ������رب الذي اأفرزه، بل 

بع�شهم يراه اإحدى مظاهر العوملة، ثم لي�ض 

من ال�رشورة اأن يف�شل يف ال�رشق العربي واإن 

ف�ش������ل بالغرب، واإننا- كما نح�شب - بحاجة 

للنقد الثقايف بعد ا�شتفحال القيم. لقد قّدم 

الغّذامي درا�ش������ته هذه لتج������اوز البالغيات 

واجلمالي������ات اإىل ق������راءة ع������ر ن�شو�ش������ية 

للك�ش������ف عن التحي������زات الكامنة حتت تلك 

اجلماليات، وجاء م�رشوعه ليخرتق ال�شمت 

والتمركز والتعايل على الجتماعي والثقايف، 

هذا الخرتاق �ش������يعيد للممار�ش������ة النقدية 

حيويتها وح�شورها من خالل تلّم�ض العالقة 

ب������ني العامل والناقد والن�ض.ول������و كّنا نختلف 

أن������ه اأغنى اخلطاب  معه كلّي������اً اأو جزئياً اإّل ا

النقدي باإبداعات اأكادميية ملفهوم املنظومة 

أنف�شنا نّقاد اأدب  وامل�شطلح، و�شواء اعترنا ا

أننا نحتاج ملثل تلك اخلطوات  أو ثقاف������ة، اإل ا ا

لدفع العملي������ة احلوارية معرفي������اً. لكن اأي 

قارئ لتجربة الغذامي �شيت�ش������اءل ال�ش������وؤال 

التايل :

ن�شاق الثقافية من اجلروت  هل هذه الأ

والق������وة يف التغلغل الواعي والال واعي ومن 

القدرة يف التخّفي بحيث جتعل الناقد عبد 

اهلل الغّذامي – بو�ش������فه اأحد كائنات الن�شق 

الثقايف – يقع حتت تلك ال�ش������طوة والتحايل 

وال�رشاك اخلفية بحيث ل ي�ش������تطيع التحكم 

بوعيه كاماًل، وع������دم النفكاك مهما اّدعى 

ذلك؟؟؟ رمبا نكون قد اأغفلنا بع�ض النقاط 

أننا قّدمنا فكرة امل�رشوع فقط  لكن ح�ش������بنا ا

من حيث النظرية والتطبيق.

ثقافتنا يف مواجهة الع�رس، زكي جنيب حممود، دار ال�رسق – القاهرة ���1م �ض 1�2.  -1

الثقافة العربية اأمام حتديات التغيري، تركي احلمد – دار ال�شاقي – بريوت 1��3 �ض �3.  -2

ن�شاق الثقافية العربي���ة، د. عبد اهلل الغّذامي، املرك���ز الثقايف العربي  النق���د الثق���ايف، ق���راءة يف الأ  -3

وىل 2000م، انظر �ض 1�0 وما بعد. – بريوت – الطبعة الأ

اجلم���ود والتجدي���د يف العقلي���ة العربي���ة، مكا�شف���ات نقدية، د. عل���ي اأ�شعد وطف���ة، الهيئة العامة   -4

ال�شورية للكتاب – وزارة الثقافة – دم�شق �200م، �ض �.

الهوام�ش
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اإع���ادة النظ���ر يف التعددي���ة الثقافية، التنوع الثق���ايف والنظري���ة ال�شيا�شية، تاألي���ف بيخوباريخ –   -�

مام، وزارة الثقافة – الهيئة العامة ال�شورية للكتاب – دم�شق �200، �ض 21. ترجمة: جماب الإ

النقد الثقايف – عبد اهلل الغذامي �ض �.  -�

وىل 2003 م –  عب���د اهلل الغذام���ي واملمار�ش���ة النقدية والثقافي���ة )جمموعة باحثني( – الطبع���ة الأ  -�

املوؤ�ش�ش���ة العربي���ة للدرا�ش���ات والن�رس – بريوت – د. عبد اهلل اإبراهي���م �ض 41، وما بعد، وانظر النقد 

الثقايف – عبد اهلل الغّذامي �ض �2 وما بعد.

النقد الثقايف، عبد اهلل الغّذامي �ض 24.  -�

آذا 2004م – اأكرم اإبراهيم �ض ��. جملة املعرفة ال�شورية – العدد ��4 – ال�شنة 43 – �142ه�/ ا  -�

بحاث املقّدمة يف هذا العدد. 10- ال�شابق �ض �� – وانظر لال�شتزادة عن اإدوارد �شعيد الأ

�شلوبية – التنا�شية( ترجمة د. وائل بركات،  11- مفهوم���ات يف بني���ة الن�ض )الل�شانية – ال�شعري���ة – الأ

وىل ���1، دار معد – �شورية دم�شق �ض�4. الطبعة الأ

12- م�شنف���ات اللح���ن والتثقي���ف اللغ���وي حت���ى القرن العا����رس الهج���ري – د. اأحمد حمم���د قدور – 

من�شورات وزارة الثقافة – �شورية ���1م انظر �ض �1. وما بعد.

13- عل���م الدلل���ة، د. اأحم���د خمت���ار عم���ر – مكتب���ة دار العروب���ة – الكوي���ت 1��2م. لال�شت���زادة انظر 

�ض�23.

دب – حممد عزام – من�شورات وزارة الثقافة – �شورية �ض  14- النقد والدللة، نحو حتليل �شيميائي لالأ

.�

�1- امل�شدر ال�شابق، انظر لال�شتزادة �ض � وما بعد.

�1- عبد اهلل الغّذامي واملمار�شة النقدية والثقافية �ض �4.

�1- اجلمود والتجديد يف العقلية العربية – د. علي اأ�شعد وطفة �ض 234.

�1- ال�شابق �ض ��2 – ��2.

�1- النق���د العرب���ي احلديث، مناهجه وق�شاياه، د. �شعد الدين كليب – من�شورات جامعة حلب 2004 م، 

�ض 3-4.

دبية والنقدية عند العرب والغربيني – العدد ��1، د. �شكري حممد عياد  20- ع���امل املعرفة، املذاه���ب الأ

1414 ه�/ 1��3م. �ض 11.

21- ال�شابق �ض �.
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اإع���ادة النظر يف التعددية الثقافية)التنوع الثقايف والنظري���ة ال�شيا�شية( تاأليف بيخوباخ، ترجمة   -1

مام، من�شورات وزارة الثقافة – دم�شق �200م جماب الإ

ثقافتنا يف مواجهة الع�رس، زكي جنيب حممود، دار ال�رسق – القاهرة ���1م.  -2

الثقافة العربية اأمام حتديات التغيري، تركي احلمد، دار ال�شاقي – بريوت 1��3م.  -3

اجلم���ود والتجدي���د يف العقلي���ة العربية، د. عل���ي اأ�شعد وطف���ة، من�ش���ورات وزارة الثقافة – دم�شق   -4

�200م.

عب���د اهلل الغّذام���ي واملمار�ش���ة النقدي���ة والثقافية)جمموعة باحث���ني( املوؤ�ش�شة العربي���ة للدرا�شات   -�

وىل2003م  والن�رس– بريوت، الطبعة الأ

علم الدللة، د. اأحمد خمتار عمر، مكتبة دار العروبة – الكويت 1��2م.  -�

م�شنف���ات اللح���ن والتثقيف اللغوي حتى القرن العا�رس الهجري، د. اأحمد حممد قدور، من�شورات   -�

وزارة الثقافة – دم�شق ���1.

�شلوبية – التنا�شية( ترجمة د. وائل بركات،  مفهوم���ات يف بني���ة الن�ض )الل�شانية – ال�شعري���ة – الأ  -�

وىل ���1م. دار معد – دم�شق، الطبعة الأ

ن�شاق العربية، د. عب���د اهلل الغّذامي، املركز الثق���ايف العربي – بريوت،  النق���د الثق���ايف، ق���راءة يف الأ  -�

وىل2000م. الطبعة الأ

10- النقد العربي احلديث، مناهجه وق�شاياه، د. �شعد الدين كليب، من�شورات جامعة حلب 2004م.

دب، حممد ع���زام، من�ش���ورات وزارة الثقاف���ة – دم�شق  11- النق���د والدلل���ة، نح���و حتلي���ل �شيميائي ل���الأ

���1م.

 الدوريات العربية

دبية والنقدية عند الع���رب والغربيني، الع���دد��1، د. �شكري حممد عياد  ع���امل املعرف���ة، املذاه���ب الأ  -1

1414ه – 1��3م.

املعرفة، العدد ��4، ال�شنة 43، �142 ه� – 2004م.  -2

امل�صادر واملراجع
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ال فو�ص��ى يف الطبيع��ة. تب��دو ظاهرٌة ما فو�ص��وية ب�ص��بب نق�ص 

معرفتنا

�سبينوزا

Cahos :ل�سو��س�

يعي������د العلم احلديث �ش������ياغة روؤيتنا للطبيعة والعامل والكون و�ش������ولً اإىل 

ن�شانّية. وتفر�ض جناحات العلم ذاتها ل يف تطبيقاته  ن�ش������ان والعالقات الإ الإ

أبع������د من ذلك يف املفاهي������م اّلتي يطبعها يف  اّلت������ي جتتاح العامل فح�ش������ب بل ا

اأعماقنا من حيث ندري اأو ل ندري.

أو �شيطاناً هو �شبب مر�ضٍ  ن�شان اّلذي يعتقد باأّن عفريتاً ا  هل ي�ش������توي الإ

باحث ومرتجم �سوري.

- �لعمل �لفني: �لفنان �سادي �لعي�سمي. 

❁

˜

نظريـــــــة ال�شـــــــــــوا�ش

أو املفهوم اجلديد للنظام يف الطبيعةاأو املفهوم اجلديد للنظام يف الطبيعةأو املفهوم اجلديد للنظام يف الطبيعة

❁❁

ااأديب ديب اخلوريديب ديب اخلوري
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م������ا فيلج������اأ ل�������رشب املري�ض حّت������ى يخرج 

أّن  ن�ش������ان اّلذي يعرف ا منه ال�ّش������يطان، والإ

اجلراثيم هي �ش������بب املر�������ض فيداويها مبا 

أو ي�ش������تبق غزوها بلقاح؟ وال�ّشوؤال  ينا�ش������ب ا

هّم هنا هو: ما هي الفائدة الكرى للعلم،  الأ

معرف������ة اللقاح اأم هذا التغ������رّي العظيم اّلذي 

ن�ش������ان، يف عقله، يف تفكريه، يف  اأجنزه يف الإ

نف�شه، وحّتى يف عالقاته مع بني جن�شه ومع 

الطبيعة؟

مث������اٌل اآخر: هل �ش������تبقى اأعّز معتقدات 

ن�ش������ان هي ه������ي مع ازدي������اد اليقني، بعد  الإ

أّننا ل�شنا  اآلف ال�ّش������نني من »ق�رش النظر«، با

أّننا على  الكائن������ات الوحي������دة يف الك������ون وبا

غلب ل�شنا اأف�شلها؟ هكذا يك�شف لنا العلم  الأ

أك������رث فاأكرث حقائق الك������ون واحلياة، وهكذا  ا

يغرّينا.. 

ال�شفحات التالية هي حماولٌة يف تب�شيط 

نظرّيٍة ريا�شّيٍة حديثة يعترها الكثريون من 

فال�ش������فة العلم مقّدمًة لتغرّيٍ كبرٍي ممكن يف 

ن�ش������ان، وبالّتحدي������د يف الّروؤيا التي  حياة الإ

ت�ش������ّكل جزءاً من قناعاتنا وتنعك�ض عن غري 

وعٍي مّنا على �شلوكنا. 

ترجم البع�ض كلمة Cahos بالفو�ش������ى 

أوؤّيد امل�شطلح  أّنني ا و�شواهم بالع�ش������واء بيد ا

أي�ش������اً وهو  الّثالث اّلذي ا�ش������تخدمه اآخرون ا

أُِخذت  »ال�شوا�ض« ولعّل الكلمة الالتينّية قد ا

أنتهزها فر�ش������ًة  أنا ا م�ش������بقاً عن العربّية، وا

لدع������وة املهتّمني من ذوي الخت�ش������ا�ض يف 

مر؟!  الل�شانيات اإىل الّتحقق من الأ

»نظرّي������ة  ب�������  اإذاً  مو�ش������وعنا  يتعلّ������ق 

ال�ّشوا�ض«.

لّية.. من �حلتمية �لآ

كم من الكلمات م�شلّل!!

ما ه������ي الفو�ش������ى؟ اأين ينته������ي الّنظام 

أ الع�ش������واء وما هو احلّد الفا�ش������ل  ومتى تبدا

بني الثنني؟

ٍد و�ش������غري  تعم������ل عيونن������ا يف جماٍل حمدَّ

جّداً م������ن الّطيف الكهرطي�ش������ّي كما يعرف 

جميع طاّلب املدار�ض. و�ش������من هذا املجال 

نرى �شورًة معّينة )كاملوناليزا مثاًل( منتظمًة 

بل جميلًة ورائع������ة. لكّننا لو اأُعطينا اأن نرى 

أينا  مواج ملا را �شمن جماٍل اآخر خمتلف من الأ

أو »ع�شواء«. اإن كلمتي  فيها غري »فو�ش������ى« ا

ان يف العمق اإل عن  نظام وفو�شى قد ل تعرنِّ

ِق�رَشِ نظرنا وعن حدودنا!

واحدةٌ م������ن مّيزات العل������م، على معظم 

ُم  خرى، ه������ي كونُُه يُقدنِّ املناه������ج املعرفّية الأ

على الّدوام و�شائل جديدة )ول اأعني بكلمة 

أو تقنياٍت معينة بل نظرياٍت  و�شائل هنا اآلٍت ا

واأفكار جديدة..( تّو�ِشع مدى روؤيانا وتُرِهُف 

ُف اإىل  َقنا.. فيجعلَنا نتعرَّ �ش������ْمَعنا وتنّمي تذوُّ

�ش������ياء، اإىل الكون والع������امل والطبيعة واإىل  الأ
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أنف�ش������نا اأكرث واأعمق. وه������و يف ذلك ل يقيم  ا

أيَّ وزٍن مل������ا ه������و ُمتََعارٌف علي������ه اأو مفرَت�ٌض  ا

أنَّ الباط������ل ل ياأتيه  أو ا �������ضّ ا تَه ل مُتَ أنَّ �ش������حَّ ا

أو من خلِفه حتَّى لو كان نظريًة  ام������ِه ا من قدَّ

علمّيًة را�ش������خًة لوقٍت طوي������ل، فعلى نحِو ما 

آين�شتاين: يقوُل ا

أبداً يف معار�ش������ِة املنطِق  ُد العلُم ا »ل يرتدَّ

العاِم ال�ّش������ائد، فاّلذي يخ�شاه هو الت�شارب 

بني املفاهيم التي باتت بديهية وبني املعطيات 

اجلدي������دة ف������اإذا حدث هذا الت�ش������ارب فاإن 

العلم �رشعان ما ي�ش������حق الفر�شيات القائمة 

َد معرفتَنا اإىل �شويٍَّة اأعلى«. لي�شعنِّ

ترتبط م�ش������رية العلم، وفق هذا املنظور، 

ة كبرية، مع م�ش������رية اجلن�������ض الب�رشي.  وبقوَّ

فاملعرف������ة اّلتي يتيح لن������ا العلم اإّياها هي يف 

اجلوهر منّون������ا الفكرينِّ والذهن������ّي، واّلذي 

الجتماع������ّي  بتطورن������ا  بالتاأكي������د  يرتب������ط 

والنف�شّي.. يوؤكنِّد دومينيك دو بارل:                

»ل تق������وُم اأهميَّة العلم مبا يتيُحه لنا من 

معرفة ومبا يف�ش������ُح من اإمكانياٍت فقط؛ بل 

ب�ش������كٍل خا�ض با�شتحالِة العقِل اّلتي ينجزها 

فينا بعمٍق اأكر دوماً«.

   يُفرَت�������ضُ يف ا�ش������تحالِة العق������ِل هذه، 

َي بال�رشورِة  اجلاريِة بهدوٍء يف داخلنا، اأن توؤدنِّ

اإىل حالٍة اإن�ش������انيٍة خمتلفة، يُبدي هايزنرغ 

تفاوؤلً من هذا القبيل حني ي�رشنِّح:         

ُل انفت������اُح الفك������ر يف العلم  »ق������د يُ�ش������هنِّ

احلدي������ث، على اجلماعات الب�رشيَّة املختلفة 

يديولوجيات  اأن ت������رى اأكرث من ذي قبل اأن الإ

مل تكن بالّن�شبة للمجتمع، على ذلك القدر من 

همية التي كان يظن.. هكذا ميكن لتاأثري  الأ

أن ي�ش������اعَد عل������ى مواقٍف من النفتاح  العلم ا

والت�شامح، فيكون بذلك قد اأجزَل الفائدة«.

لكنَّ �ش������وؤالً جوهِرّياً يُطرُح هنا: ملاذا ل 

نرى هذا النفت������اح وملاذا تبطُئ هذه احلالة 

أنَّ امل�شاركنَي  ن�ش������انيُة اجلديدة؟.. اأعتقُد ا الإ

يف ن������دوِة البندقي������ة، »العل������م يواج������ه تخوم 

املعرف������ة«)1( قد اأجاب������وا اإىل حّد كبري على 

هذا ال�شوؤال، حني اأجمعوا على القول: 

»اإنَّنا نالحظ وجوَد تفاوٍت هامٍّ بني الروؤية 

اجلدي������دة اإىل العامل، التي تنبثق من درا�ش������ة 

منظوماٍت طبيعّية، وبني القَيم التي ل تزال 

ن�شانّية  م�شيِطَرًة يف الفل�ش������فة ويف العلوم الإ

أّن هذه  ويف حي������اة املجتمع احلدي������ث. ذلك ا

القيم موؤ�ّش�ش������ة اإىل ح������دٍّ بعيد على احلتمّية 

لّي������ة. واإّننا لَننظ������ر اإىل هذا التفاوت على  الآ

ذى وينطوي على تهديداٍت قد  أّنه �شديد الأ ا

تدّمر اجلن�ض الب�رشّي«. 

تقع امل�شكلة اإذاً يف التفاوت بني فهم العلم 

ن�ش������ان واحلياة  احلديث للطبيعة والكون والإ

وبني الت�ش������ورات التي ما تزال را�شخة فينا 

عنها وي�������رشح خطورة هذا التفاوت ب�ش������كل 
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اأو�شح الفيزيائي املعا�رش 

وهو  نيكولي�شكو  بازاراب 

تلك  امل�ش������اركني يف  اأحد 

أي�شاً:          الندوة ا

فكاُر  يَغت الأ » لقد �شِ

وال�شيا�ش������ية  الجتماعية 

تَرَجُح  التي  والقت�شادية 

أيامنا هذه، عن  تها يف ا كفَّ

أو ع������ن غري وعي،  وع������ٍي ا

�ش������ٍة  ِوفَق روؤيٍة للعامل موؤ�شَّ

عل������ى العل������م يف الق������رن 

أّن اأدقَّ  التا�شع ع�رش. حّتى ا

اأفعاِلنا يف احلياة اليومية 

د اإىل درج������ٍة كبرية  حُت������دَّ

الواقع،  أم������اَم  ا مبوقِفن������ا 

أثنِّر بدوره، وبال�رشورة،  املتا

ببيئتنا الثقافية.

أّخ������ٌر ل يُك������فُّ ع������ن التفاقم يف  ثّم������ة تا

فكار العلمّي������ة اإىل حياتنا الفردّية  دخوِل الأ

وان قد حان  والجتماعّي������ة. وقد يك������ون الأ

أف������كار العلم املعا�رش عل������ى نحٍو اأكرث  لدمج ا

عموميًة  يف ثقافتنا. فهل يَعدُّ اأمٌر مبالغ فيه 

أّن التفاوت بني روؤيٍة للعامل عفا عنها  َر ا اأن نفكنِّ

أ�ش������دُّ رهافًة وتعقيداً  الزم������ن وبني واقٍع هو ا

أ�ش������ا�ِض الكثري من التوترات  بكثري، يقوم يف ا

وال�رّشاعات التي ن�شهدها؟ األ يكوُن اجلهُل 

أ�ش������باب النت�ش������ار الفو�شوينِّ  للعلم هو اأحد ا

للو�ش������ائِل التقنية والَّ������ذي واإْن كاَن له الكثريُ 

أنَُّه قْد يقوُد اإىل تدمرِي  ثاِر املفيدة اإل ا م������ن الآ

أي�شاً؟«. جن�ِشنا ذاتّياً ا

كيف ن�ش������ُل اإذاً اإىل دمِج العلِم )ول اأقول 

لعاب  اإىل ا�ش������تخداِم الكمبيوتر م������ن اأجل الأ

نرتنت من اأجل  أق������وُل اإىل ا�ش������تخدام الإ ول ا

غرا�ض الرخي�ش������ة..( يف ثقافِتنا؟ وكيف  الأ

�شا�شي،  ال�ّشبيل اإىل التغلّب على جهل العلم الأ

واأعني جهل معظم الّنا�������ض للّروؤية اجلديدة 
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الت������ي يقّدمها العلم للك������ون وللفهم اجلديد 

أ�ش������ياء كثرية  أنَّ هناك ا للّطبيع������ة؟.. اأعتقد ا

ميكن اأن تُ�شنَع، يف جمال الّتعليم ب�شكل خا�ض 

ويف الّتوجه اإىل فئات ال�ش������بيبة وتنمية روح 

أنَّ تب�شيط العلوم  العلم يف نفو�ش������ها.. اأعتقد ا

أي�شاً. همية هنا ا يلعُب دوًرا �شديد الأ

�ش������ة على  ما هي هذه الروؤية للعامَل املوؤ�شَّ

العلم يف القرن التا�ش������ع ع�رش والتي �شيَغْت 

وفقه������ا اأفكارن������ا، والتي تطبع كّل نف�ش������يَِّتنا 

وبالتايل حياتَنا؟

منذ نحو ربٍع وثالثة قرون ن�رش ا�ش������حاق 

أك������ر العلم������اء يف الّتاري������خ  نيوت������ن، اأح������د ا

ال�ّش������هري »املبادئ الريا�ش������ية لفل�شفة  كتابه 

الطبيعة«.. وهذه املبادئ ظلّت هي والفكرة 

الفل�ش������فّية اّلتي تنطوي عليها �شحيحًة حتى 

نهايِة القرِن الّتا�ش������ِع ع�رش، لكنَّها باتَْت غرَي 

َقّل غرَي كافَيٍة منذ ظهور  أو على الأ مقبولٍة، ا

الّنظرّية الّن�ش������بّية وميكانيك الكّم يف مطلع 

القرن الع�رشين. 

حّق������ق نيوتن قف������زًة تاريخي������ًة كبرية يف 

الّتف�شري العلمينِّ للّظواهر الّطبيعّية املختلفة 

أكم������َل العلماءُ من بعدِه الّتفا�ش������يَل الَّتي مل  وا

ياأِت علَيها وا�ش������تخَدُموا م������ا ُدعَي فيما بعد 

امليكانيك النيوتوين، وال������ذي يدر�ض مبادئه 

وىل طالب املدار�ض الّثانوية اليوم، لتحليل  الأ

ودرا�شِة وفهم كلنِّ ظواهِر الطبيعة.. وا�شتطاَع 

ه������ذا امليكاني������ك اأن يعطَي فهم������اً لكلنِّ تلك 

الّظواهر بدءاً من �شقوط الّتفاحة الّنا�شجة 

ومروراً باهتزاز امل�ش������باح املعلّق يف ال�ّشقف 

وبحركات القذائف املختلفة وانتهاًء برق�شِة 

الكواكِب يف املجموعِة ال�ّشم�ش������يَّة وكاَن لبدَّ 

أَ العلماءُ  من انتظاِر قرننِي كاملنَي قبل اأن يبدا

مب�ش������ادَفِة ظواهَر ل ميكن مليكانيك نيوتن 

حتليلها وتف�شريها.

مر هو الّطرح الفل�ش������فّي  نا يف الأ ما يهمُّ

اّل������ذي متّخ�ض ع������ن ه������ذا امليكانيك وعن 

الّنجاح������ات اّلت������ي حّققها. والقائ������ل اإّن كلَّ 

ج�شام يف الكون ترتبط معاً على نحٍو اآيل.  الأ

آلٍة عمالقة  اإنها فل�ش������فٌة ترى الكون ك�ش������به ا

بحي������ث ترتبط اأج������زاوؤه املختلفة ببع�ش������ها 

البع�ض كم������ا ترتبط امل�ش������نَّنات والعجالت 

آلة ميكانيكّية. ومن هذا املنطلق  واملحاور يف ا

جزاء توؤدنِّي  أح������د الأ َدًة يف ا فاإن حرك������ًة حمدَّ

َدٍة م�ش������بقاً )قابلة للّتنبوؤ وفق  اإىل حركٍة حمدَّ

خرى..  جزاء الأ قوانني هذا امليكانيك( يف الأ

هذه الفل�شفة، تلّخ�شها العبارة ال�ّشهرية للعامل 

الفرن�شّي لبال�ض: 

»اإذا ُوِج������َد ذكاءٌ قادٌر اأن يجمَع يف حلظٍة 

ُك الطبيعة،  معّين������ة جميع القوى التي حت������رنِّ

������َع الن�ش������بّية لكائناتها و�رشعاتها يف  واملوا�شِ

تلك اللحظة. وكان ه������ذا الذكاءُ قادراً على 

معاجل������ة جميع ه������ذه املعطي������ات بال�رشعة 
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الكافية، فاإنه ي�ش������تطيُع اأن يجمع حركَة اأكر 

ج�شام يف الكون وحركة اأخفنِّ ذّرٍة فيه، يف  الأ

أّي �شيٍء غرِي  �شيغٍة واحدة. ولن يكوَن اأمامه ا

اأكيد؛ وامل�شتقبل �شينب�شط اأمامه كاملا�شي«.

.. �إىل �لنظام �لالَح�سوب

هذه الفل�ش������فة، بل ه������ذه الّروؤية للكون، 

������َخْت عر القرون املا�شية يف الاّلوعي  تر�شَّ

اجلمعّي للب�رشيَّة و�شارْت جزءاً من ثقافِتنا. 

أّن العلَم نف�َشه جتاوزها وباَت يرف�شها  ومع ا

ثوا ن������دوة البندقّية  أنها كم������ا قاَل متحدنِّ اإل ا

ما زالت م�ش������يطرًة يف الفل�ش������فة ويف العلوم 

ن�ش������انّية ويف املجتم������ع. ول ب������ّد من اأجل  الإ

أو الّروؤى  جتاوِزه������ا اأن نفهَم الّروؤيَة البديلَة )ا

مُر الذي تتيحه لنا نظريات  البديلة( وهو الأ

الن�شبية والكّم وب�شكل خا�ض: ال�ّشوا�ض.

أق������وُل ب�ش������كل خا�ض ال�ّش������وا�ض ل�ش������بٍب  ا

أّن الّن�ش������بية الَّتي تطرح روؤيًة  جوه������رّي وهو ا

خمتلفًة اأوىل للكون تُعنى يف درا�ش������ة ظواهر 

ج�شام  َِع العالية جّداً لالأ جتري يف ميدان ال�رشُّ

واّلت������ي ل ميكن اعتبارها، اإل فيما ندر اأمراً 

مُر نف�ُشه على  من حياِتنا اليوميَّة.. ينطبُق الأ

ميكاني������ك الكم الَّذي يدر�������ض ظواهَر تنتمي 

اإىل عامل اجل�شيمات ما دون الّذّرّية وهو عامَلٌ 

ا  أّم ترتاُدهُ فح�شب فئٌة حمدودةٌ من العلماء.. ا

ال�ّش������وا�ض فهي نظريٌَّة تتعامُل مع الكثرِي من 

الّظواهر اّلتي تقع يف �ُشلِب حياِتنا، بَدءاً من 

حركِة املاِء الّنازِل من �شنبور ومروراً بتقلّبات 

ّي.. ،  ٍة معيَّنة وانتهاًء بالّتنبوؤ اجلونِّ أ�شعار مادَّ ا

أّما نحُن فلنبداأ من هنا. ا

�إذ� ر�أي���ت فر��س���ًة تط���ري ف���ال تتاأّخ���ر يف 

ر�ساد! �إبالغ موّظفي �لأ

نرى جميعاً بني وقٍت واآخر ن�رشة اأحوال 

الّطق�������ض يف الّتلفزيون ويحدث اأن ننتظَرها 

أو  م�ش������يات الب������اردة املمطرة ا اأحيان������اً يف الأ

حني نك������ون على �ش������فٍر اأو يف غري ذلك من 

أّن كلَّ واحٍد مّنا قد �ش������بَق  الّظ������روف. ل بدَّ ا

وراأى �ش������ورة خريطٍة للبالد وما يحيط بها 

ومن فوقها تظهر كتلة من ال�شحاب تتحّرك 

ملتّف������ًة حول نف�ش������ها.. لتعرنِّ عن حال حركة 

ّي������ام  أو الأ الغي������وم املتوّقع������ة يف ال�ّش������اعات ا

القادمة. هذه العملّي������ة هي جزء من عملية 

أو�ش������ع ت�ش������ّمى حماكاة الّطق�ض ففيها تُعطى  ا

للكمبيوت������ر معلوماٌت ع������ن حالة الّطق�ض يف 

وقٍت معني: درجة احلرارة، كّمّية ال�ّش������حب، 

ن�ش������بة الّرطوبة، اجتاه و�رشعة الّرياح، اإلخ.. 

خري وفق برنامج معدٍّ �شلفاً بح�شاب  ويقوم الأ

�رّيات وتطّورها يف وقٍت قادم  قيم هذه املتغ�����

ُم �شورًة متحّركًة عّما ميكن اأن  معنّي ثم يُقدنِّ

يحدث. وكم من مّرٍة و�ش������عنا خططاً لعطلة 

�شبوع بناًء على هذه التوقعات وكان  نهاية الأ

مل! ن�شيبنا خيبة الأ

أوائل خراء الّطق�ض  كان اإدوارد لورنتز من ا
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الذين عمل������وا يف هذه الّطريقة يف املحاكاة، 

كان ميلك حا�شباً متوا�شعاً ل تُقا�ُض اإمكانياته 

مبق������درة حوا�ش������بنا ال�ّشخ�ش������ّية املتط������ّورة 

احلالّي������ة. ومل تكن ال�ّشا�ش������ات احلديثة اّلتي 

ة موجودًة  ت�ش������تطيع اإخراج �ش������وٍر بهذه الدقَّ

بعد. كان اأف�شل ما ي�شتطيع لورنتز احل�شول 

علي������ه هو قيٌم متتالية لهذه املتغريات )درجة 

احلرارة، ن�ش������بة الّرطوبة، ال�شغط اجلوّي، 

يام القادمة.  �رشعة الري������اح، اإلخ..( خالل الأ

كان لورنتز قد ا�ش������تطاع بعد ح�شاباٍت كثرية 

تلخي�ض  وتعديالت،..  وجتارب  واإح�شاءات 

برناجم������ه يف اثنتي ع�رشة معادلة تُدَخُل فيها 

املتغرّيات الاّلزمة املقا�ش������ة لتعطي قيم هذه 

أربٍع وع�رشين �ش������اعة مثاًل..  املتغ������رّيات بعد ا

وكان زمالوؤه وطاّلبه يف معهد ما�شا�شو�شت�ض 

الّتقنّي يف ولية جنوب كاليفورنيا يجتمعون 

للمراهنة على حالة الّن�رشة اجلوّية القادمة. 

ففي يوٍم من �شتاء 1961 وبعد اأن لّقم لورنتز 

حا�ش������به املزّود برناجم������ه ذو الثنتي ع�رشة 

معادلة قيم املتغريات املقا�ش������ة وح�شب وفَق 

هذا الرنامج حال������ة الّطق�ض املتوقعة لفرتٍة 

قادمة، خطَر له اأن ي�شلك طريقاً خمت�رشاً من 

اأجل درا�شة اجلّو على مدًى اأطول. فبدلً من 

اإعادة اإعطاء القيم البتدائية املقا�شة اأعطى 

لورنتز احلا�شب القيَم اّلتي ح�شل عليها يف 

وىل. وريثما يقوم  منت�ش������ف مّدة احل�شاب الأ

ِته ذهَب العامِلُ مبتعداً  احلا�ش������ب باإجناز مهمَّ

لة املتخلنِّفة بالن�شبة لنا  عن �ش������جيج هذه الآ

اليوم لحت�ش������اء فنجاٍن من القهوة.. وعندما 

أ�ش������يَب بده�ش������ٍة بالغة،  عاد ل������ريى اخلرج ا

أيكون ق������د اأخطاأ يف  أّولً: ا �ش������كَّ يف نف�ش������ه ا

أو لعّل خلاًل ما قد طراأ على  اإدخ������ال القيم؟ ا

اجلهاز؟.. لكّن لورنتز �رشعان ما اأدرك �رّشاً 

أنَّ  أثٌر كبري: كاَن يُفرِت�ُض ا �شغرياً �ش������يكون له ا

ِة ال�ّشابقة الثَّاين  نتائج احل�ش������اب لن�شف املدَّ

يجُب اأن تتطابق مع نتائج احل�شاب اجلديد 

وىل قريب������ة منها حّقاً  ي������ام الأ وكان������ت يف الأ

لكنَّها �رشعان ما اأ�ش������بحت تتقارب وتتباعد 

بطريق������ٍة غريبة ودومنا اأينِّ نظ������اٍم ظاهر.. 

وكان ال�ّش������بب ب�ش������يطاً جداً: يعاِلُج احلا�ِشُب 

ة �شتَّة اأرقام ع�رشيَّة بعد الفا�شلة  رقام بدقَّ الأ

ويطب������ُع الّنتائج بتقريِب ثالث������ِة اأرقاٍم فقط 

بعد الفا�شلة وعندما اأدخل لورنتز معطياِتِه 

ة( فقد اأهمل هذا الفارق  )عند ن�ش������ِف املدَّ

أنَّ 1/1000 من قيمة املتغرينِّ  بالّتدوير معتراً ا

أنه كان  لن توؤثنَِّر كثرياً على النتائج ولكن يبدو ا

خمطئاً يف تقديره..

ميكن �رشح ذلك بطريقٍة ب�شيطة كما يلي: 

أّن �رشعة الرياح يف حلظٍة ما تربتط  لنفرت�ض ا

ب�رشعة الرياح )فقط ول ترتبط باأّي �ش������يٍء 

اآخر، وهذا تب�ش������يٌط �ش������ديد للمو�شوع( بعد 

أربع وع�رشين �ش������اعة وفق معادلة معروفة.  ا
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أننا ن�شتطيع ح�ش������اب �رشعة الرياح بعد  اأي ا

أربع وع�رشين �ش������اعة اإذا قمنا بقيا�ض �رشعة  ا

ن واأدخلنا الع������دد يف املعادلة. اإذا  الرياح الآ

فعلنا ذلك ف�شنح�شل على عدد ما هو �رشعة 

أربع وع�رشين �ش������اعة واإذا اأعدنا  الرياح بعد ا

العملّية باإدخال هذا العدد الناجت يف املعادلة 

ف�شنح�شل على درجة احلرارة بعد 48 �شاعة 

وهكذا. ميكننا اأن نعيد الكّرة قدر ما ن�ش������اء 

من املّرات فنح�ش������ل على �رشعة الّرياح بعد 

أو �شهرين، اإلخ..  �شهٍر ا

أّننا قمن������ا بقيا�ض �رشعة  ن ا لنفر�������ض الآ

الرياح يف مدينة دم�ش������ق يف وقٍت ما فكانت 

ع�رشون كيلومرتاً يف ال�شاعة اأي 20000 مرتاً 

أّننا اأدخلنا هذا الرقم يف  يف ال�شاعة ولنفر�ض ا

أّن �رشعة الرياح بعد  املعادلة فكانت النتيجة ا

أربٍع وع�رشين �شاعة �شتكون 21001 مرتاً يف  ا

ال�شاعة. اإذا اأدخلنا هذا الرقم نف�شه )بدون 

أو اأدخلنا الرقم 21000 )�ش������يكون  تقري������ب( ا

م������ن امل�ش������حك اأن يقول املتنب������ئ اجلوي اإّن 

�رشعة الرياح هي 20 كيلومرتاً ومرتاً واحداً 

يف ال�ش������اعة( فاإننا لن جن������د فارقاً كبرياً يف 

النتيج������ة التي �شنح�ش������ل عليها حول �رشعة 

الرياح يف اليوم التايل )اأي بعد 48 �شاعة من 

القيا�ض( لكن هذا الفارق �شيّت�شع ب�شبب هذا 

أّيام وقد يبلغ  ال� 1 مرت يف ال�ش������اعة بعد عّدة ا

ع�رشات اآلف الكيلومرتات يف ال�ش������اعة بعد 

�شهر. اإّن مرتاً يف ال�شاعة هو اأقّل من �رشعة 

جناح الفرا�ش������ة حينما يرّف لكّن اإهماله يف 

املعادلة ميكن اأن يوّلد فارقاً كبرياً يف التنبوؤ 

ب�رشعة الرياح على املدى البعيد. 

عبّية عودة �إىل �حلكمة �ل�سّ

ابت������دَع لورنتز تعبرَي »مفعول الفرا�ش������ة« 

������داً: اإذا  لو�ش������ِف هذه احلقيقة و�رّشح موؤكنِّ

َكت فرا�ش������ٌة واحدة واحداً من جناحيها  حرَّ

يف بكني فاإن ذلك �ش������يوؤدي اإىل تغري طفيف 

يف �رشعة الّرياح هناك و�شينت�رش هذا الّتغرّي 

وم������ع الّزمن �ش������وف يك������ر وقد يُ�ش������اهم يف 

تكوين اإع�ش������ار ي�رشب بعد �شهرين �شواطئ 

الوليات املّتحدة..! كانت هذه الّنتيجة اّلتي 

تتحدى كّل حد�ٍض ب�شيط حقيقًة علميًَّة اأطلَق 

عليها العلماء لحقاً ا�ش������م »الّتعلق احل�ّشا�ض 

بال�رّشوط البتدائية«.. وكاَن على لورنتز وَمن 

ثِرها بحقيقٍة اأكيدة: اإنَّ  وا على اإِ بعَده اأن يُِقرُّ

الّتنبوؤ بالّطق�ض على املدى الطويل هو عملية 

أنَّ  حمكوٌم عليها بالف�شل. يعني هذا ظاِهريًّا ا

الّطق�ض ظاهرةٌ فو�شوية لكنَّه يف العمق يعني 

العك�ض: اإنَّ الّطق�ض ظاهرةٌ �شوا�ش������يَّة مبعنى 

ة جتُد فيه  قَّ أنَّها تخ�ش������ُع لنظاٍم غايٍة يف الدنِّ ا

ُة جناِح الفرا�ش������ة مكاناً لها، وبحيُث  حتى رفَّ

أمًرا م�شتحياًل. يكون التنبوؤ بتطّوره ا

أّن فوارَق  كان احلد�ض النيوتوين يفرت�ض ا

ب�ش������يطة ل ميك������ن اأن ت������وؤدنِّي اإىل مثل هذه 
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أّن مثاًل �شعبياً قدمياً  خمة رغم ا الفروق ال�شّ

مر:                 كان يوحي بالأ

ب�سبب �إهماٍل يف �مل�سمار، �سقطِت �حلدوة.

وب�سبب �حلدوة، كبا �حل�سان،

ومع كبوة �حل�سان، خ�رسنا فار�سًا،

وبخ�سارتنا �لفار�س، ُهِزمنا يف �ملعركة،

وبهزميتنا يف �ملعركة، �ساعِت �ململكة.

عبّية؟!  ِعُظ بالعلم �إن مل ُتقِنعنا �حِلكمُة �ل�سّ هل نتَّ

تكمُن بع�ض فطنة لورنتز يف انتباهه اإىل 

أّن مفعوَل الفرا�شة هذا هو حقيقة تنتمي اإىل  ا

أ�شلوب عمل الّطبيعة ول تتعلّق بخ�شو�شّية  ا

ثبات ذلك فقد بحث عن ظاهرٍة  معادلته ولإ

أقّل  اأخرى )غري الطق�ض( ميكن و�شفها بعدد ا

كرث ب�ش������اطًة كي يرى مدى  م������ن املعادلت الأ

البتدائّية«.  بال�������رّشوط  احل�ّش������ا�ض  »التعلّق 

ولعلَّ������ه، يف الوقت اّل������ذي كان قد ذهَب فيه 

ِة احلا�شب  ليحت�ش������ي قهوته بعيداً عن �ش������جَّ

ّن حوا�ش������ب زمانه كانت اآلٍت ميكانيكّية  )لأ

�ش������خمة، كان قد بداأ يف التفّكر باملعادلت 

الَّت������ي حتكم ترُّد القهوِة يف الكوب وب�ش������كٍل 

عام ترَُّد �شائٍل ما يف وعاء.

كيد  مر لكّن الأ لن نطيل احلدي������ث يف الأ

أّن لورنتز قد وجد معادلٍت ت�شف تّرد  هو ا

�شائٍل ما يف جّو حرارة الغرفة العادّي وتاأّكد 

من هذه الظاهرة: »التعلّق احل�ّشا�ض بال�رّشوط 

أي�شاً. البتدائّية« يف هذه املعادلت ا

كانَْت احلركات »الع�ش������وائية« تُعزى قبَل 

أو  ذل������ك، اإىل عوام������َل غ������ري قابل������ٍة للقيا�ض ا

أنَّ املعادلت  أّما بديهة ا بط يف الّتجربة. ا لل�شّ

أّل ت������وؤدي اإىل حركٍة غري  الب�ش������يطة يج������ب ا

وا�شحة املعامل فكانت اأمراً مل يفّكر مبراجعته 

اأحٌد من قبل.

اإّن النتيجة الهاّمة جّداً اّلتي متّخ�ش������ت 

أّن املعادلت  عنه������ا ح�ش������ابات لورنتز ه������ي ا

ال�شحيحة والب�شيطة وال�ّشهلة احلّل ل تعني 

ورة اإمكاني������ة التنبوؤ. وه������و متاماً ما  بال�������رشّ

يعاك�ض مقولة لبال�ض ال�شابقة.

ن�رَش لورنتز اأبحاثه يف جملة تختَّ�ُض بعلوم 

مر مرور اأكرث  اجلو والتنبوؤ بالّطق�ض ولزم الأ

رها الّريا�شّيون  من ع�رش �شنواٍت قبل اأن يتذكَّ

ثن������اء ظه������رت  والفيزيائّي������ون ويف ه������ذه الأ

درا�شات عديدة يف ال�ّش������تينيات، وعلى نحٍو 

م�ش������تقّل، كانت مبثابة ب�شائر للعلم اجلديد. 

ة  ر اأن نروي بالّتف�ش������يل الق�شّ اإنَّه ملن املتَعذَّ

ال�ش������ينَِّقَة الكاملة لولدة ال�ّش������وا�ض. ولداعي 

أنتقل  طالة واحلاجة اإىل الّتب�ش������يط ا عدم الإ

مبا�������رشًة للحديث يف ميداٍن اآخر ينتمي هذه 

املّرة اإىل العلوم البيئّية.

ما اّلذي يحدث اإذا و�شعنا خم�شَة اآلٍف 

ٍد من ال�ش������مك يف بحرية �شنعية  من نوع حمدَّ

ر تعداد  حمدودة املوارد الغذائية؟ كيف يتطوَّ

�ش������ماك؟ كيف يتغريَّ هذا التطّور اإذا  هذه الأ
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و�ش������عنا يف البحرية عينها �شمكتا قر�ٍض تاأكل 

أ�شماٍك كّل يوم؟ يطرح  الواحدة منهما ع�رشة ا

�شئلة  أنف�ش������هم مثل هذه الأ علماء البيئة على ا

كما يت�شاءل البيولوجيون اأي�شاً عن الّطريقة 

الت������ي ينت�رش فيه������ا فريو�ض ما �ش������من بيئة 

أو�ش������اعاً  ������ون ا معّينة. يدر�ض العلماء املخت�شُّ

م بها  م�ش������ابهًة يف بيئاٍت مثاليَّة ميكن التحكُّ

وي�شتخل�شون املعادلت التي حتكم مثل هذا 

النمو.

ح�شل روبرت ماي على �شهادة الدكتوراه 

يف الفيزياء ثم ان�رشف للعمل يف الريا�شيات 

التطبيقي������ة يف جامعة هارف������ارد.. وعندما 

انتق������ل اإىل برين�ش������تون كان غالب������اً ما يُهمل 

�شا�ش������ي ليم�شي الوقت يف التحدث  عمله الأ

مع علماء البيولوجيا والبيئة. 

تو�ّش������ل ماي لتمثيل منّو جمتمٍع حيوايٍن 

�ش������ماك مث������اًل( يف معادلٍة  معنّي )جمتمع الأ

ريا�ش������ية معروف������ة تُدعى عند الّريا�ش������يني 

معادلة الّتطبيق اللوج�ش������تي.. وكونه ريا�شيُّ 

ال������ّروح والّنزعة فقد ت�ش������لّى ماي بدرا�ش������ة 

املعادلة من اأجل قيٍم خمتلفة للعدد البتدائّي 

أب�ّشط املو�شوع  �شماك )اأعيد التذكري باأّنني ا لالأ

)2(
كثرياً هنا من الناحية الريا�شية(.

�ش������ماك يف البحرية  أّن عدد الأ لنفر�������ض ا

�ش������ا�ض 5000 �شمكة، فاإّن املعادلة  كان يف الأ

تفي������د باأّن العدد �ش������يكون ثابت������اً يف كّل عام 

�ش������ماك اّلتي �ش������تولد  أّن ع������دد الأ ت������اٍل اأي ا

أّما لو  �ش������ماك اّلتي �شتنفق. ا ي�شاوي عدد الأ

�شا�ض 5100 فاإّن  �ش������ماك يف الأ كان عدد الأ

املعادلة تفيد باأّن العدد �شي�ش������بح 5900 يف 

ال�شنة التالية ليعود ويتناق�ض اإىل 5100 بعد 

مر يف ال�شنني التالية. اأما  �شنتني، وهكذا الأ

�شا�ض هو 5200  �شماك يف الأ لو كان عدد الأ

�ش������ماك يف ال�ش������نوات الثالث  ف������اإّن عدد الأ

التالية �شيرتاوح بني ثالثة قيم خمتلفة ليعود 

اإىل نف�������ض القيمة يف ال�ش������نة الرابعة ويتكّرر 

أربع �شنوات. ومن  مر على هذا الّنحو كّل ا الأ

اأج������ل قيمة ابتدائية اأخ������رى يتغري العدد كّل 

عام على مدى ثمانية اأعوام ليعود اإىل العدد 

�شلي، وهكذا..  الأ

عداد )1، 2، 4، 8،  نلحظ اإذاً متتالية الأ

أّننا من اأجل قيمة  16، 32، 64، 128،.. ( اأي ا

�ش������ماك يف البداية �ش������يكون  معينة لعدد الأ

لدينا ع������دداً خمتلفاً كل عام على مدى 128 

مر اّلذي لن يوحي باأّي  عاماً )اأو 256،..( الأ

�شماك  أّن تغري عدد الأ نظام و�شيجعلنا نظّن ا

أّن هذا غري  ن ا ع�شوائّي متاماً.. لكننا نعلم الآ

�شحيح.

مر كذلك فح�ش������ب، ف�ش������من  لي�������ض الأ

جماٍل معنّي من القيم البتدائية )بني 5000 

و6000( مثاًل يجري الّت�ش������اعف على الّنحو 

اّلذي بّيناه واّلذي ن�ش������ّميه ت�ش������اعفاً لقوى 
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أّما يف جماٍل اآخر من القيم البتدائّية  الثنني. ا

)بني 6000 و7000 مثاًل( فاإّن عدد ال�شنوات 

�شلي ي�شبح عدداً  الالزم للعودة اإىل العدد الأ

من املتتالية: 1، 3، 9، 27، .. اأي قوى العدد 

�شماك البتدائي  3، ويف جماٍل ثالٍث لعدد الأ

ننتقل اإىل قوى اخلم�شة وهلّم جّرا..

جن������د اإذاً نظاماً يف غاية التعقيد يتحّكم 

بهذا املو�شوع وما يهّمنا هنا هو التايل:

1- ثّمة معادلة ريا�شّية حتكم تغرّي عدد 

خر ون�شتطيع  �ش������ماك يف بحرية من عاٍم لآ الأ

بح�شبها معرفة هذا العدد يف �شنٍة ما قادمة 

اإذا عرفن������ا بدّقة كافي������ة ال�رشوط البتدائية 

الالزمة.

أدّق  ّن ا 2- اإّن هذه املعرفة م�شتحيلة. ل لأ

أدّق الّتفا�شيل )يف �ش������عة البحرية، يف كمّية  ا

خ������رى الدقيقة  املاء فيه������ا، يف الكائنات الأ

املوج������ودة يف البحرية،..( تدخل يف ال�رشوط 

ّننا حّتى ل������و عرفنا ذلك  البتدائّي������ة. ب������ل لأ

بكامل الّدّق������ة فاإّن احل�ش������اب الكامل لتغرّي 

احلالة اأمٌر م�شتحيل.

أ�شياء كثرية  3- هذه املعادلة نف�شها حتكم ا

اأخرى يف احلياة. ُدِر�َش������ت على �شبيل املثال 

اأعداد امل�ش������ابني �شنوياً مبر�ض احل�شبة يف 

بريطاني������ا خ������الل عدد كبري من ال�ش������نوات، 

عداد تنتج ع������ن املعادلة  أّن ه������ذه الأ فتب������نّي ا

نف�شها بغ�ّض الّنظر عن جناح وف�شل حمالت 

أ�ش������عار �ش������لعٍة معينة،  التلقي������ح! اإّن تقلّبات ا

وتواتر ورود مكاملاٍت هاتفية غري مق�ش������ودة، 

وتواتر ح�ش������ول حوادث �ش������ري عل������ى طريٍق 

أ�ش������ياء اأخرى كثرية ميكن اأن تُدَر�ض  معّينة، وا

بالطريقة نف�شها!

4- يفيدنا كّل هذا بوجود نظاٍم �ش������ديد 

التعقيد يقع يف قلب ما نظّنه »فو�شى«.

 

 اّلتي تلّخ�ض 
)2( 

أ�شّدد على النتيجة أوّد اأن ا ا

فكرة ال�ّشوا�ض، واّلتي اأعيد �شياغتها كما يلي: 

ميكن الّتعبري عن تطّور جملٍة متفاعلٍة فيما 

ج�ش������ام مبعادلٍة ريا�شية. لكّننا  بينها من الأ

عند تطبيق هذه املعادلة نحتاج اإىل تعوي�ض 

رقام »احلقيقّية«  املتغرّيات باأرقام. ه������ذه الأ

اأي ذات القيم������ة الع�رشية غ������ري املنتهية بعد 

ر(  ب )تَُدوَّ الفا�ش������لة، ل ميك������ن اإّل اأن تق������رَّ

كي ينتهي احل�ش������اب. هذا التدوير يغرّي ولو 

بقدٍر �ش������ئيٍل جّداً من القيم احلقيقّية. هذا 

التغيرّي الغاية يف ال�شاآلة يتزايد كلّما ابتعدنا 

يف الّزم������ن )يف معرف������ة حال������ة اجلملة بعد 

وقٍت معنّي( لي�ش������بح بعيداً جّداً عن التطّور 

احلقيقّي.

قفزة يف �لفكر، قفزة يف �حلياة

أبعد من هذا املقدار يف �رشح  ل������ن اأذهب ا

ّن املزيد من ذلك يتطلّب  نظرية ال�ش������وا�ض لأ

اإقحام معادلٍت ريا�ش������ية لي�ض هنا مكانها. 
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ألقي بع�ض ال�ش������وء على  أري������د اأن ا لكّنن������ي ا

م������ا تقوله لنا هذه النظرية الريا�ش������ية التي 

مل تكتمل �ش������ياغتها اإّل يف ت�شعينيات القرن 

املا�شي.

كان العلم������اء يعتقدون، بح�ش������ب مقولة 

أّن معرفة  لبال�������ض وامليكانيك النيوت������وين، ا

آلّية« تطّور جملٍة من اجل�شيمات  أو »ا طريقة ا

يعني بال�رشورة معرفة ما �ش������توؤول اإليه هذه 

اجلمل������ة مهما بل������غ تعقيدها. لك������ّن نظرّية 

آلّية تطّور  أّن معرفة ا ال�ّشوا�ض اجلديدة تبنّي ا

جملٍة ما من اجل�ش������يمات ل يعني بال�رشورة 

معرفة احلال������ة اّلتي �ش������توؤول اإليها حّتى لو 

كانت هذه اجلملة ب�شيطًة غري معّقدة.

�ش������قاط الفل�ش������فّي له������ذه املقولة  اإّن الإ

الريا�ش������ية الفيزيائّية هو التايل: اإّن معرفة 

املقّدمات ل يف�شي ملعرفة النتائج. حّتى ولو 

أو تفاعالت،  كان ذل������ك من اأجل )ح������ركات، ا

جرام  أو تغ������رّيات..( لعدٍد ب�ش������يٍط م������ن الأ ا

الب�شيطة.

ّن ع������دوى العتقاد تنتقل  كان الّنا�ض، لأ

أّن مقول������ة لبال�ض تنطبق  وتع������ّم، يعتقدون ا

أّي جملٍة حّتى ل������و كانت هذه اجلملة  عل������ى ا

جمموعًة من اخلاليا، ما دامت هذه اخلاليا 

مر جمموعة ذّرات، اأو حّتى  ه������ي يف نهاية الأ

لو كان������ت جمموعًة ب�رشّية، اإلخ.. اإّن الّنظرّية 

املاّدّية املارك�ش������ّية على �ش������بيل املثال ت�شتند 

�ش������ا�ض ال�  يف مرجعّيتها الفكرّية اإىل هذا الأ

»لبال�ش������ّي« اّلذي ثب������ت بطالنه مع نظريتي 

الن�ش������بية والك������ّم ليتلّقى �رشبًة قا�ش������ية من 

»ال�شوا�ض«.

كيف ميك������ن له������ذا اأن يظه������ر يف حياة 

�ش������خ�ضٍ ع������ادّي ل يتعاطى العل������م ول حّتى 

الفل�شفة؟

ّمهات )كَمثَ������ٍل اأ�رشبه  ب������اء والأ ينه������ج الآ

أبنائه������م نهجاً  يف ه������ذا املج������ال( يف تربية ا

»لبال�ش������ّياً« م������ن جي������ث ل يعلم������ون! يقول 

هل على �ش������بيل املثال اإن اختيار  لبال�ض لالأ

مدر�ش������ٍة خا�ّشة للولد، ثّم تخ�شي�شه بطاقٍم 

من املعلّمني اخلا�ّش������ني يف البيت، اإىل جانب 

خرى ال�رشوري������ة، كفيٌل  �ش������ياء الأ بع�������ض الأ

ب�شمان جناح وتفّوق هذا الولد. بينما تقول 

لنا نظرية ال�شوا�ض اإّن كلمًة جارحة من قبل 

غر اأو غياباً واحداً  معلٍّم يف املدر�ش������ة يف ال�شّ

أو �ش������وؤالً  ������ٍة درا�ش������ّية يف وقٍت ما ا عن ح�شّ

واحداً ميّر على الطال������ب يف مرحلة مبكرة 

ول يفهمه )�رشوط ابتدائية( ميكن اأن يوؤدي 

)ل مبا�رشًة ولكن بعد �شنني( اإىل ابتعاٍد كبرٍي 

ع������ن خّط جناح �ش������ديقه اّل������ذي لزمه منذ 

ال�ش������غر واّلذي در�ض معه واّل������ذي كان نّداً 

أّن التجربة  مر الغريب ه������و ا له، اإل������خ.. والأ

الواقعية وعلوم الرتبي������ة والنف�ض يقولن ما 
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تقوله نظرية ال�شوا�ض: ميكن عمل ما ميكن 

عمله لكّن �شمان الّنتائج غري اأكيد!

يق������ول ميت�ش������يل فايغنباوم اأح������د البناة 

�شا�شيني لنظرية ال�شوا�ض: الأ

�ش������لوب التقليدي يف الفيزياء  »يعتمد الأ

آلي������ة تطور اجلملة  على مقول������ِة اأن معرفة ا

جتعل هذا التط������ور معروفاً بال�رشورة. لكنَّ 

ه������ذا يف�ش������ل هنا، نح������ن نع������رف املعادلت 

ال�ش������حيحة لكنَّها ل تفيدنا ب�شيء. اإنَّ هذه 

احلقيق������ة لَتغ������رينِّ متاماً معنى معرفة �ش������يء 

ما«.

أّما روبرت م������اي وهو عاملٌ اآخر عمل يف  ا

املو�شوع نف�شه فهو يرى:  

اإّن������ه ملَن الواجِب تدري�ُض ال�ش������وا�ض. لقد 

أت������ى الوقت الذي بات علين������ا اأن نعتقد فيه  ا

أّن التعليم التقليدّي يُ�ش������اعد على ارتكاب  با

اخلطاأ يف احلكم. اإّن من املمكن لكلنِّ �ش������يء 

اأن ي�ش������رَي على نحٍو اأف�ش������ل، ل على �شعيد 

البحث العلمي فح�ش������ب، بل وعلى �ش������عيد 

أي�شاً، اإذا ازداَد وعُي النا�ض  احلياة اليومّية ا

�شا�ش������ية ل  لواق������ع اأن اجُلم������َل الالخطّية الأ

متلك بال�رشورة خ�شائ�ض حركية ب�شيطة.

أ�شكر الّنجاح الفائق مليكانيك نيوتن،  لقد ا

ن�شان  أ�شا�ض العلم احلديث، الإ اّلذي ما يزال ا

اإىل الّدرج������ة اّلذي ظّن نف�ش������ه ق������ادراً على 

هّم اّلذي  أّما الّدر�������ض الأ معرفة كّل �ش������يء. ا

ميكننا اأن نتعلّمه من نظرية ال�شوا�ض فهو اأن 

نكون اأكرث توا�شًعا!

ترتب������ط مقول������ة لبال�ض وت������رتادف مع 

ة  عبارٍة ما نزاُل ن�ش������ادفها يف كتبنا املدر�شيَّ

واجلامعّية )ول اأق�ش������د بذلك بلداً دون اآخر 

بل يف العامل كلّه بوجٍه عام( وهي تلك التو�شية 

ن�شان قد ُوِجَد لي�شيطر على  الغريبة: »اإنَّ الإ

أ�ش������كرتنا ردًحا  الطبيعة وي�ش������تغلّها«! ولقد ا

طوياًل من الّزمن، وما تزال، منجزات العلم 

������خت على نحٍو كبرٍي هذا العتقاد،  اّلتي ر�شَّ

أن�ش������تنا على الدوام اخلط������ر الذي ينطوي  وا

أّمنا،  عليه عمل »ال�ّش������يطرة« على الّطبيعة، ا

وا�شتغاللها وا�ش������تنزافها واللعب مبقدراتها، 

واللعب بالنار! وها هو العلم نف�ش������ه يطالعنا 

مبقولة جديدة هيهات اأن نفهمها ون�شتوعبها: 

»اإننا لن ن�شتطيع ال�شيطرة على الطبيعة ولن 

ن�شتطيع توجيهها، وعلى املدى البعيد �شوف 

تغلبنا! لي�ض هذا فح�ش������ب بل اإننا عاجزون 

حتى عن التنبوؤ ب�ش������لوكها. اإّن نظام الطبيعة 

الفائق �شيظّل با�ش������تمراٍر يتك�ّشف لنا، لكّننا 

أّنه،  أي�ش������اً ا كلّما عرفنا منه اأكرث كلّما عرفنا ا

أبعد من متناولنا. ولعلَّنا ن�ش������تطيع،  بكلّّيته، ا

عر التقّدم يف فهم������ه اأن نرى هذه الّطبيعة 

يام ماّدًة لنا يد ال�شداقة!«. يف يوٍم من الأ
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ُعِق���دت ه���ذه الن���دوة اّلت���ي ح�رسه���ا عدد م���ن علماء ه���ذا الع�رس من خمتل���ف الف���روع يف مدينة   -1 

ق مب�شرية العلم  البندقي���ة ع���ام ���1 برعاية منظّمة اليون�شكو حيث ناق�ض املجتمعون ق�شايا تتعلَّ

خرى ودوره يف التطور الب�رسي. اأعمال هذا املوؤمتر وبيانه مرتجمٌة  وعالقت���ه بالتقالي���د واملناهج الأ

اإىل العربية ومن�شورٌة يف كتاٍب يحمل نف�ض العنوان وهو من من�شورات وزارة الثقافة يف اجلمهورية 

العربية ال�شورّية.

مثلة الواردة لي�شت دقيقًة لكّنني اأوردته���ا كذلك كي اأبنّي الفكرة  ع���داد املذك���ورة يف جمي���ع الأ اإّن الأ  -2

بغ����ضّ الّنظ���ر عن التعقيد الريا�شّي الذي يتجاوز غر�ض هذا املو�شوع. واإذا كنت اأريد اأن اأكون اأكرث 

�شماك ب���ل غري و�شيطًا K يف املعادلة معطيًا اإّياه  دّق���ة ف���اإّن العامل املذكور مل يغرّي العدد البتدائي لالأ

قيمًا خمتلفة يف جمالت خمتلفة. ولكي ل اأ�شهب يف �رسٍح ريا�شي عن معنى املعادلة بو�شيط جلاأت 

اإىل هذا التب�شيط الذي ل يغري من خال�شة الفكرة.

الهوام�ش

¥µ
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اأظهرت مطالع الدرا�ش������ات التحليلية النف�ش������ية ك�ش������وفاً تخ�ض احلالت 

النف�شية والفكرية والذهانية والفيزيولوجية التي تنتاب عموم امل�شتغلني على 

دب والفكر بعامة، ونحن يف هذا املجال �شرنكز على ما يُ�شمى  اإنتاج الفن والأ

أو  ن�شاد ا بحالت النف�شام عند املبدعني الذين ميار�شون التمثيل وجوقات الإ

من يوؤدون طقو�ض ال�ش������عائر الدينية وال�شوفية، و�شائر املظاهر الدرامية يف 

حياتنا الروحية والجتماعية.

كاتب وباحث �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

❁

˜

جتليات الطق�س وجاذبية االنف�صام 

هديصهديصهدي صيد امل�صيد امل� يد امل�صيد امل�ص أمناط التج�اأمناط التج�صأمناط التج�صأمناط التج� يف 

❁❁

منري احلافظمنري احلافظ
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تُرى هل تعتر ممار�شة الطق�ض حالة تقليد 

تدخل �شمن حلقة العر�ض؟  يف احلقيقة لكل 

طق�ض مظهر ميتاز بخا�شية و�رشوط ومعايري 

�شا�شية، وهذا ما  وجتليات ت�شكل مكوناته الأ

آه منظ������رو امل�رشح احلداث������ي، انطالقاً من  را

نظري������ة دور املمثل واإعداده ومهامه وحالته 

بنية الدرامية، منهم املفكر واملنظر  يف جل الأ

امل�رشحي الرو�ش������ي »كو�ش������تانتني �شتا ن�شال 

ف�ش������كي«)1863- 1938( م، ونوؤكد يف هذا 

أنه لي�ض م������ن ال�رشورة مبكان  ال�ش������ياق على ا

أو املقل������د للدور متمثاًل  اأن يك������ون املتقم�ض ا

أو ال�شخ�ش������ية  احلال������ة احلقيقي������ة للواقعة ا

املج�ش������دة يف الفعل الدرام������ي، وهنا ليجوز 

اإ�ش������قاط حالة النف�ش������ام على املمثل، واإل 

�ش������نقع يف لب�ض، ونبتعد عن دقة الت�شخي�ض 

النظ������ري للحقائق، و نكون ق������د اأقحمنا كل 

فعالية من موروثنا الدرامي يف جمال اجلذب 

وبالتايل  النف�ش������ام،  املغناطي�ش������ي حلالت 

�ش������يغدو املقد�������ض ومعظم الُرق������ى العبادية 

والتقالي������د الروحية هي حالت واقعة حتت 

تاأثري جاذبية النف�ش������ام،  قد تكون جتليات 

الطق�������ض التعب������دي يف بداي������ة الوعي الفني 

�رشباً م������ن النف�ش������ام املعريف ب������ني الذات 

نا�ش������ية والذات الطبيعية، وحماولة تع�شق  الأ

الذاتني وتوحدهما، ابتغاء الك�شف عن وجه 

العالقة اجلدلية بينهما، والتحرر من �شدمة 

الده�ش������ة وعقدة اخل������وف، ورد فعل النفور 

اإزاء الطبيعة اخلارجية. 

اإن تقالي������د املظاهر الدرامية توؤدى على 

أنها طقو�ض تطهريية ومعرفية وفنية وعبادية  ا

وجت�ش������يد للوعي البدائي الذي ميثل بداية 

أنا�شي  �ش�ض الأخالقية لعامل ا تر�شيم مالمح الأ

يتمتع بعالقات قيمي������ة وجمالية تتناغم مع 

لهية.  اإيقاعات حركة الوجود وقوانينه الإ

لي�������ض الطق�������ض بدعة كاذب������ة اأو وهمية 

ت�ش������ادر الفك������ر اأو تعط������ل ملك������ة التحليل 

املنطقي والنقد املو�شوعي للحالت املعرفية 

ن�ش������ان فيها عن نف�ش������ه يف  الت������ي يبحث الإ

جتلي������ات احلقائق، ور�ش������داً ملكامن اجلمال 

وقوانني الكونية، وا�ش������تدللً اإىل موقعه هو 

بالذات يف هذا العامل املجهول الع�ش������ي على 

حاط������ة باأ�رشاره العظيمة املذهلة، ومل يكن  الإ

أو  أداء هذه ال�ش������عائرالتقليدية فن������اً للرتفه ا ا

ن يف  أوالفرح كما ه������و معروف الآ الت�ش������لية ا

العرو�ض )proposals( امل�رشحية املعا�رشة 

قد نح�شب م�ش������هديات ال�ش������عائر الدرامية 

ظواهر منغلقة ملا حتتويه من معان م�شتبطنة 

زة، لكنها يف  وتاأويالت حمتملة، ودللت مرمَّ

دة بطرائق  الواقع م�شهديات �ش������منية جم�شَّ

اأقرب ما تك������ون اإىل العر�ض امل�رشحي الذي 

تتوافر فيه م�ش������تلزمات العر�ض، اأي توظيف 

أنني اأرى يف  التقنات »ال�ش������ينوغرافيا«، غري ا
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التج�شيد امل�شهدي لل�شعائر والطقو�ض لوحات 

فنية مفتوحة وقابلة  للتحّول والرتقاء وفقاً 

للتجليات الروحية املتوفرة يف اأ�شناف الُرقى 

أن�شاقها حلالت  العبادية التي لتني تُخ�شع ا

�شطورة  تنوع وحتّول وتبدل عند ال�شعوب، والأ

أ�ش�شت اأمناطاً عبادية ت�شمنت  »امليثيولوجية« ا

يف ن�شيجها الروحي قابلية التاأويل ب�شال�شة، 

وال�رشحان اخلي������ايل، والنفتاح الدليل على 

تعددية الحتمالت، و�شعة ف�شاء املعنى، كي 

تهب الفعل الطق�ش������ي اإهاباً �ش������حرياً، وفتنة 

جمالية، ورع�شة خ�شوع، ومتعة وجود، عالوة 

على اأن التج�شيد امل�شهدي ي�شاعد املرء على 

الفهم املعريف لل�ش������عرية بتفا�شيلها املعانية، 

لذلك تغدو املظاهر جت�ش������يداً حلالة جمعية 

تن�ش������وي حتت تاأثري اإيهام روحي متجل نحو 

قوى مفرت�شة ُمثلى، تتوازن يف حماكاتها مع 

نف�ش������ها والعامل املحيط به������ا، وجميع اأمناط 

أو  د ا يهامي«ه������ي طرائ������ق توحُّ »العر�������ض الإ

اندماج اأو احتاد �ش������حري مع القوى الكونية 

�شياء  لهية الالئذة خلف خ�ش������ائ�ض الأ أو الإ ا

بو�شفها قيمة جمالية كالنية �شامية. 

اإن التج�ش������يد الدرام������ي ه������و �ش������ورتنا 

وملكتن������ا  الروح������ي،  ونزوعن������ا  الثقافي������ة، 

املعرفية، و�ش������حرنا اجلمايل، ب������دءاًَ من اأول 

�ش������ياء يف الطبيعة حتى  حم������اكاة لظواهر الأ

�شاعتنا ذي.

وم������ن نافل الق������ول، اإن العر�ض الدرامي 

الحتف������ايل ه������و جل������وء نزعوي يع������ر عن 

له������ي  الإ باجلم������ال  اجلمع������ي  عج������اب  الإ

اخلالق دون وعي م�ش������بق ملاهيته، واإ�ش������باع 

د معه، وذلك لعوز  أو التوحُّ غريزة الت������وازن ا

عظم، يقول  ل������ه الأ الفه������م الكالين ملاهيه الإ

له هو معادل  »فالدميري بروب«: »اإن بعث الإ

 ،
)1(

لبعث الطبيع������ة اإىل احلياة م������ن جديد«

وبالتايل ل ي�ش������كل انف�ش������اماً داخلياً للمرء 

بذاته، رغ������م متثله القيم اجلمالية من حيث 

هي �ش������لوكيات اأخالقية حم�شة، والتطورات 

التي خ�ش������عت لها املظاهر الدرامية عملياً 

هي حالت حتّول مع������ريف وجمايل، مبعنى، 

انتقال من اجلهال������ة والطفولة البدائية اإىل 

املعرفة العاقلة املحدثة التي �ش������كلت موروثاًً 

درامياً، و�ش������جاًل مرجعياً، وم�شدراً معرفياً، 

وبياناً اإح�ش������ائياً، ومدوناً تاأريخياً، يت�شمن 

مم على  �ش������الة الثقافية واحل�ش������ارية لالأ الأ

خمتلف نحلها. 

ن�ش������ان  اإن احلافز الوعيوي الذي دفع الإ

الق������دمي ملعرف������ة الع������امل، زاد م������ن ميله اإىل 

مر الذي مّكنه  املحاكاة »احلوار اجلديل« الأ

من اكت�شاف املفارقات )ironys( املتنا�شبة 

يف اخل�شائ�ض الوجودية، وكلما اأمعن وتاأمل 

يف عامل������ه، �ش������عر باأنه موج������ود، ولعل كل ما 

أن�شاق درامية �شعائرية، هو �شعور  به من ا خ�شّ
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تاأكي������دي على موجوديته، 

فال�ش������حر الدرامي الذي 

يتبع������ه يف طقو�ش������ه ه������و 

وع������ي احلرية  تعبري عن 

وحرية الوعي التي تعتمل 

جوانيت������ه  موغ������الت  يف 

عينه،واملظاه������ر  ن  الآ يف 

الدرامي������ة ه������ي مبثاب������ة 

آة الت������ي ي������رى فيها  امل������را

املتعبد �شورته جتاه نف�شه 

لي�������ض اإل، يق������ول »بليخا 

نوف«: »ل جم������ال للريب 

يف اأن التقلي������د لعب دوراً 

همي������ة يف تاريخ  بال������غ الأ

ومو�ش������وعاتنا  اأفكارن������ا 

 كما 
)2(

وعاداتن������ا كله������ا« 

نواف������ق »اأوج�ش������ت ب������وال« يف »قو�������ض قزح 

الرغب������ة« على ازدواجية ال�شخ�ش������ية يف فن 

أو اللعب يف حماكاة احلياة، فاحلياة  التقليد ا

كيان واحد مكتمل بذات������ه، يفهم املخلوقات 

بعالقت������ه الطبيعية »املادية« وفق������اً لقوانني 

البقاء والتوازن وال�شلوك الغريزي التلقائي، 

ن�شان لهذه العالقة التفاهمية  بيد اأن فهم الإ

واكت�ش������اف طرائق فهمها، ه������و متعدد غري 

نا�شية والذات  مكتمل، يقوم على فهم ذاته الأ

الطبيعية، وطرائق الفه������م التباديل ومناهج 

البناء ملعمارية عامل املعرفة واجلمال. 

اإن تط������ور الوع������ي الدرام������ي وعملي������ة 

أ�ش�ش������اً من�ش������ات  التخ�ش������يب ال�ش������عائري، ا

انطالق حترر من جاذبية الغريزية البدائية 

نحو عالء الروحانية العاملة، واخلال�ض من 

عماء الثوخ������ان يف ظواهر  الطبيعة »املادة« 

واللتف������ات اإىل التاأم������ل الروح������ي مل������ا وراء 

الطبيع������ة، وهذا م������ا ظهر جلي������اً بعد نزول 
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الر�ش������الت ال�ش������ماوية، ولكن الفن الروحي 

امل������الزم للمعتق������دات الدينية بكل اأجنا�ش������ه 

ألقه واإهابه يف  أ�ش������كاله ظل حمافظاً على ا وا

الذاك������رة اجلمعية، وي�رشب لن������ا »غيورغي 

غات�ش������يف« مثاًل على ذلك بقوله »يف ع�رش 

مراطورية تفتت الن�شجام الذي كان  روما الإ

بني الطبيعة واملجتمع، وبني اجل�ش������د الروح، 

فقد ك�شفت املمار�شة املادية اأمام معا�رشيها 

أنها عر�شية وزائلة، فانهارت روما، حتطمت  ا

املعابد واملدن القدمية، اإل اأن الرثوة الروحية 

الوحيدة التي بقي������ت على قيد احلياة كانت 

امل�شيحية بو�شفها املمار�شة احل�شية القدمية 

، ومن قبي������ل العر�ض، 
)3(

يف �ش������ورة نقي������ة«

يح�ش������ن بنا تو�ش������يح مفارقة ترتدي اأهمية 

معرفية،وتبني �ش������ور التطور »الدراماتيكي« 

للوعي الفن������ي التعبدي، فف������ي زمن الوعي 

�شطوري كانت ال�شخ�شية الفردية  الديني الأ

أو �شبه  ممجدة، ت�ش������ل حيناً اإىل م�شتوى اإله ا

اإله، اأما يف زم������ن الوعي الديني التوحيدي، 

أُهملت الفردية ورفعت من �شاأن املجتمع  فقد ا

آلهات، اأما املجتمع  ككل، فالفرد يجابه عدة ا

فاإنه يخ�شع مل�شيئة اإله واحد. 

بات������ت قيم الأخالق واجلم������ال والثقافة 

عامة، ولي�شت حكراً على فرد اأو فئة، وتعاليم 

الدين تنطبق على النا�������ض كافة، ومبختلف 

له يف  فئاتهم وطبقاتهم ومللهم ونحلهم، فالإ

الت�ش������ّور التوحيدي، جوهر �شامل ل نهائي، 

أو  أفئ������دة النا�ض، والبط������ل واملبدع  ا ي�ش������كن ا

أيديولوجية  أو ا املحرر يتمثل فكراً اأو عقيدة ا

ي�شتقي مبادئها ويتمثل اأخالقيتها من املجتمع 

الذي انبثق من بني �رشائحه وطبقاته، واآمن 

بتطلعاته، وحافظ على ثوابته ومقد�شاته.  

ُكر�ض الطق�ض مبجامع �شعائره يف خدمة 

أف������راد بعينهم،  املجتم������ع ولي�������ض يف خدمة ا

فاملقد�ض ياأخذ طابع العمومية ل اخل�شو�شية 

يف جوهره الروحي املتع������ايل، وحكمة الرب 

ل تخ�ض فرداً يف الفعل الف�ش������يل، رغم اأن 

احل�ش������اب يطال كل ف������رد، ويتحمل كل امرء 

أنه يف مبتغ������اه اإنقاذ للمجتمع من  وزره، اإل ا

مف�شدة اخلطيئة، وهذه ميزة انقالب الوعي 

التوحيدي الذي يبتغ������ي اإنقاذ للمجتمع من 

مف�شدة اخلطيئة، وهذه ميزة انقالب الوعي 

�شطوري، والتحرر  التوحيدي على الوعي الأ

من اأغالل معتقدات������ه وثقافته وتقاليده، ول 

غرو �ش������اهم الفن الدرامي ال�ش������عائري بكل 

رقاه وطقو�ش������ه يف اإجناح النقالب الروحي 

املنفت������ح على الوعي الفني البدائي وتقاليده 

ال�ش������اذجة، يق������ول د. �ش������الح �ش������عد : » اإن 

الرتب������اط الوثيق ما بني الف������ن -  وبالذات 
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فن������ون الرق�ض واحلرك������ة - والفكر الديني 

ال�رشق������ي، ه������و ما يوؤ�ش�������ض طاب������ع املفارقة 

الظاهري������ة املتعلقة بفكرة امل�������رشح ال�رشقي  

وبنائه، حيث ي�ش������بح  هذا امل�رشح الراق�ض 

الذي  يعتمد على  تقنية التعبري اجل�ش������دي 

أ�ش������لوب من  اخلال�ض، هو يف الوقت نف�ش������ه ا

. فمنذ 
)4(

أ�شاليب الرتبية الروحية والدينية«  ا

بدء احلركة املعرة التي كانت تنم عن معنى 

هم  رفع والأ ما، تبواأت ال�ش������ورة املكان������ة الأ

يف احلياة الدرامية، خا�ش������ة يف الت�شخي�ض 

الروحاين املقد�ض الذي تاأ�ش�ش������ت عليه لغة 

الرمز امللفعة مبالءة اجلمال، وانرى النامو�ض 

الوجداين والأخالقي املوؤ�ش�������ض للقيم يكّون 

أب������رزت العالقة بني  املعتق������د املجتمع������ي، وا

الفوقي املتعال والواقع املعا�ض، ورابط �شحر 

الفعل الرمزي املماث������ل بينهما الذي يحاكي 

يهام املحرك������ة للنوازع  القيم������ة بطرائ������ق الإ

الالئذة بحياء وراء �ش������رت الوعي، واإظهارها 

يهامي  على �شطح احلياة، فيتحول الفعل الإ

يه������ام الرمزي  اإىل الت�شخي�ش������ي، اأي من الإ

اإىل املج�ّشد العياين يقول د. »عاطف غيث« 

»يعرف الت�شخي�ض يف احلقل ال�شو�شيولوجي 

أن������ه عملية كاملة، يق�ش������د منها نقل اأفكار  با

 .
)5(

وقيم اجلماعة من التجريد اإىل الواقع« 

اإن ال�ش������حر الدرامي هو طق�ض توحدي 

ب������ني املرئ������ي والالمرئي عن طري������ق عملية 

أو الت�شخي�ض، والتّوحد هو انتقال  التج�شيد ا

من حالة احل�ش������ي اإىل حالة الروحي رغم ما 

يوؤديه اجل�ش������د من حترر من قيود التقاليد، 

أن������ه ينتقل اإىل حري������ة الندغام الروحي  اإل ا

يف اإه������اب اجلمال املتع������ايل، ومن هنا ظلت 

�ش������طوري والتومت������ي   أ�ش������كال التج�ش������يد الأ ا

والوثني  والديني  والتوحيدي  وعلى خمتلف 

ألقه،  اأوجهها تعر عن ال�ش������حر الديني بكل ا

ومذاك ات�شم امل�رشح بال�شعائرية، وا�شطبغت 

ثقافياً  ال�ش������عائرية بامل�رشح، لي�ش������كال تراثاً 

أث������ريه على القيم  �ش������حرياً معقداً، وفر�ض تا

واأحدث  والثقافية،  والأخالقية  الجتماعية 

بها تغريات، وحيناً ت�شوهات متعمدة، واأقحم 

الوعي الفني الديني يف اإ�ش������كالت ح�شا�شة 

عوي�شة، وكّون مواقف ثابتة مغلقة، ومترت�شت 

اإرادة رف�ض حترر العقل من قيود الثابت يف 

كثري من ق�شايا غري منطقية .

�ش������اهم التخيي������ل الدين������ي يف الطق�������ض 

الدرام������ي  فع������اًل م�ش������هدياً  اأ�ش������فى على 

املعتقدية جذباً روحي������اً وورعاً مكيناً، وهذا 

ما يج�ش������د وجه العالقة الدائمة بني املمثل 

والدرام������ا، وكثري م������ا نوؤخذ ب�ش������حر الفعل 

الدرامي اجلن�ش������ي الذي يعر عن معتقدات 

ديني������ة مماثلة وممثل������ة للتقالي������د املعرفية 
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اإيلي������اد«:»كان  »مري�ش������يا  يقول  والأخالقية، 

اجلن�ض يف كل زمان ومكان جتلياً للقدا�ش������ة، 

قدمني،  ولقد كان الفعل اجلن�شي يف نظر الأ

فعاًل تاماً غري منقو�ض، وكان بالتايل و�شيلة 

 وروي اأن �شعائر احلج والطواف 
)6(

للمعرفة«

�ش������الم كانت تت�ش������من معان درامية  قبل الإ

دينية وجن�ش������ية، وُذكر، كان اجلن�ض ميار�ض 

لهة، وُجعلت له �ش������عائر  يف املعابد تقرباً لالآ

طق�ش������ية، ارتفع������ت اإىل املقد�ض، وان�ش������حب 

ذلك على كل ح�ش������ارات ال�رشق، وزعم »اأهل 

أ�شاف ونائلة« جاءا  الكتاب« اأن عا�ش������قان  »ا

للحج، فتزوجا عن������د الكعبة، اإل اأن اهلل قد 

نهما رفثا، فعبدتهما  م�ش������خهما �ش������نمني، لأ

قبيلت������ا قري�ض وخزاع������ة، ومت تقدمي النذور 

أ�شاف« على  والقرابني لهما، ونُ�ش������ب �شنم »ا

جبل ال�ش������فا و�شنم »نائلة« على جبل املروة، 

على حد قول د. »احمد اجلغام«، كما يوؤكد 

على ذل������ك »حممد الغ������زي« مبين������اً طرائق 

الحتفال باجل�ش������د يف ال������رتاث اجلاهلي :  

»كانت �ش������عائر احلج تنط������وي على كثري من 

أ  الطقو�ض اجلن�ش������ية، فاحل������ج اجلاهلي يبدا

بخل������ع الثياب والطواف ح������ول البيت بعراء 

ت������ام، وينتهي بالدخ������ول اإىل بي������وت البغايا 

 .
)7(

قامة يف خمادعهن ردحاً من الزمن«  والإ

ملانية، وا�شت�ش������هد  ورد يف جملة »فكروفن« الأ

آنفاً،  بها »اجلغام« نف�ش������ه يف املجلة املذكورة ا

أي�ش������اً التوراة عل������ى ذلك، اأن اآدم قد  وتوؤكد ا

ن������زل على جبل ال�ش������فا، وح������واء على جبل 

املروة، ودخال خيم������ة وهما ُعراة، واأمر اهلل 

جري������ل اأن ياأمرهم������ا باجلماع، ث������م رُفعت 

اخليمة، و�ش������ّيد مبكانها البيت العتيق، ورد 

. وبُني البيت 
)8(

هذا عند »ال�شدوق القمي« 

العتي������ق يف  مكة من  حجر ال�ش������فا واملروة، 

وتذكر روايات اأخ������رى، اأن اآدم  وحواء  نزل 

عل������ى جب������ل وتعارف������ا عنده و�ش������مي مذاك 

، وكانت فتيات عذراوات من نخبة 
)9(

بعرفات«

الطبقات العليا من املجتمع ميار�ش������ن البغاء 

والعهر املقد�ض يف �شحن الهيكل، كناية عن 

التنا�شل واخل�ش������ب، وقد ُعرفن ب�»الزانيات 

املقد�ش������ات«  »العاه������رات  أو  ا املقد�ش������ات« 

وكّن يُلقب بالع�ش������تاريات ن�ش������بة اإىل ع�شتار 

أو العذراء »القد�ش������ية الكرى« كما  البت������ول ا

 ويف الن�شو�ض 
)10(

ورد عند »جيم�ض فريزر«

�شطورية دللت جن�شية تعر عن اأن البغاء  الأ

رمز جن�ش������ي تقليدي، يتم جت�ش������يده درامياً 

أ�شطورية ات�شحت مظاهرها  للتعبري عن روؤى ا

العبادية بهالة قد�ش������ية  ثابت������ة لتظل حُملقة 

أزليتها من بنى  يف ف�شاءات الروح، وت�شتمد ا

الرتاث ال�رشقي العريق املتماثل واملت�ش������ابه، 

بل املتطابق يف م�ش������دره واأمناط ممار�شاته 

ونزوعاته الروحية والوجدانية.   

طبيع������ي اأن كل �ش������ورة جم�ش������دة هي يف 
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جوهره������ا دللت معانية ُم�شِخ�ش������ة للواقع 

املح�شو�ض  بكل تلميحاته، وللذات الداخلية 

بكل اإ�ش������اراتها، والتخيي������ل الديني متجّل يف 

الظواه������ر التاأريخي������ة للدراما ال�ش������عائرية، 

وم�رشوط يف �شريورة الوعي التاريخي، فاإذا 

بد، فاإنه يكرر  ُخل������ق العامل  مرة واح������دة ولالأ

نف�ش������ه بانتظ������ام كل مرة من خ������الل تعاقب 

عوام، ولي�ض عمر العامل  زمن������ي ثابت طيلة الأ

أو التاأريخ اآلف  زمنياً ماليني من ال�ش������نني، ا

أزليته  من ال�شنني، واإمنا عمره عاماً واحداً، وا

تتقي������د بحلقة زمكانية واحدة، ولعل املقد�ض 

الثاب������ت الذي يك������رر نف�ش������ه يف احتفالتنا 

الطق�شية، و�ش������عائرنا وتقاليدنا الجتماعية 

بانتظ������ام، هو كيان ُخلق م������رة واحدة، وبقي 

أزلي������اً يف املعتقد الديني، اأما تكرار �ش������ور  ا

الوعي الفني ال�ش������عائري، اأو جتدد الطبيعة 

وبعث الكوائن كل عام، هو �شحوة من غفوة، 

أو  اأو حي������اة بع������د موات، اأو بعث لع������امل فان، ا

ا�ش������رتجاع الوع������ي الطبيعي لذات������ه، اأو هو 

تخييل لعامل ي�شتعيد وعيه، واأن الرمز املقد�ض 

عند بعثه الوعي الفني، هو �رش تكرار الوجود 

لنف�شه يف دورة حولية واحدة تامة، تلك هي 

لهي،  حكاي������ة الزمن الب�ش������يط يف الوعي  الإ

ن�شاين.  املعقد يف الوعي الإ

نذكر اأن ثمة ممار�ش������ة حركات طق�شية 

فيزيولوجي������ة روحاني������ة �ش������وفية حاول������ت 

النفالت من م�رشوطيات الواقع والنف�شال 

به������دف الندغام يف نظ������ام اإيق������اع الزمان 

الك������وين، مث������ل »اليوغ������ا« )yoga(*،ولهذه 

الفل�شفة اأ�شولها و�شوابطها، ول اأود اخلو�ض 

يف جلجها املعقدة، واإن كنت من اأن�شار روؤية 

ن�ش������ان ملعيارية الزمن  ت�رّشعلى خ�ش������وع الإ

الكوين، وبقائه داخل حميط زمانه، يعي�ش������ه 

ويتجلى به، وبقناعتي،اأن ل �شيء خارج زمان 

املرء وطبيعته ووعيه وواقعه املعا�ض اإل زمان 

عظم الذي ل يدركه العقل الزمني  اخلالق الأ

ن�شان.  املحدود لالإ

اإن معظ������م الرم������وز كان������ت قد �ش������كلت 

أ�ش������يلة، ُج�شدت عر احلركة  اأمناطاً ثقافية ا

على �شكل �ش������ور تعبريية تف�شح عن املعاناة 

واحلاجات والدوافع وامل�ش������اعر واملعتقدات 

والتقاليد، وعلى قواعدها تاأ�ش�شت املظاهر 

الدرامي������ة، وباتت قيماً م�رشوطة ب�ش������ريورة 

التاري������خ املفت������وح على ال�ش������ورة املعرة عن 

الثقاف������ات من الع�رش احلج������ري اإىل الوثني 

فالتوحيدي، واندغامه������ا يف مكونات الفكر 

أنه ملن العبث والظلم، نعت الوعي  املعا�رش، وا

ن�شان  الدرامي الذي يج�شد ال�شحر الديني لإ

أ�شاطريه من قبل البع�ض،  الع�شور البدائية وا

أو ال�شذاجة  أنه �رشب من البدائية املتخلفة ا ا

أو ال�ش������خافة، واتهامها باأنها ل حتمل قيماً  ا

أو اأخالقية، يقول  أو ثقافية اأو معرفية ا فنية ا
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أ�ش������اطريه وطقو�شه،  »جيم�ض فريزر«: اإن كل ا

آلهته، وكل جتاربه الروحية، لي�ش������ت  بل كل ا

اإل جمموعة من احلماقات امل�ش������تهجنة ومن 

 
)11(

الفظائع، ومن التفاهات واخلرافات«. 

أثر الرمز  �شبق اأن بّينا يف معر�ض حديثنا ا

بنية الروحية، وراأيت فيه دللة ت�شتفي�ض  يف الأ

عن جواني������ه قلقة، تبحث عن معادل تتوازن 

فيه م������ع عامل جمهول، وتتخذ منه قيمة ثابتة 

لأخالقيته������ا وتعامالته������ا وثقافاتها، ويحدو 

ن تتخذ منه مقد�ش������اً ل مُي�ض، بل  مربها لأ الأ

يرتقي اإىل درجة العبادة، واملظاهر الدرامية 

اأكرث تعب������رياً عن قيمة الرم������ز الذي يتعامل 

ن�ش������ان اإزاء الع������امل اخلارجي،  مع جوانية الإ

والتعبري اجل�ش������دي املرم������وز مل  يكن ظاهرة 

أي�ش������اً،  تقني������ة متقدمة  كما خالها البع�ض ا

مبعن������ى اأن امل�������رشح ظاه������رة تقني������ة حمدثة 

للج�ش������د، واإمنا جُت�ّش������د مبظاهر عتيقة كما 

جيال م������ع الفارق يف  أ�ش������لفنا، وتوارثت������ه الأ ا

طرائق العر�ض احلداثي يف كل مرحلة، لدى 

كل جيل، وعلى خمتلف الروؤى. 

اإن اأول ت�شوير ج�شدي بوا�شطة احلركة 

التعبريية، م������ا كان تعريفاً عن مكنون الذات 

املج�شدة بقدرما كان تعريفاً عن دللة متزنة 

ومتوازنة ذات معنى، ويجري اإي�ش������الها ملتلق 

ي�شاهد حدثاً واقعاً، يح�شه ويفهمه ويتعامل 

أي�شاً  معه ويتاأثربه، والثقافة وقت ذاك مل تكن ا

معرفة للذات وتهذيبها بقدر ما هي معرفة 

ف�شاح عن اأ�رشارها وقيمها  العامل املحيط والإ

مكان و�ش������ع معايري ناظمة  بدواعي العقل، لإ

ت�ش������من وحدة العالقة املتبادل������ة بني وعي 

فوقي متماه يف الوجود، ووعي ب�رشي يبحث 

ع������ن اندغامه ومتثله املتواف������ق لهذا الوعي 

اخلالق، لذلك ميكن القول اإن املحاكاة هي 

تعبري ت�ش������ويري يف�ش������ح عن قدرة الوعي، 

متثل������ه قيم معيارية ناظم������ة لوحدة الوجود، 

وملا كانت املحاكاة تعبرياً عن املغازي العليا، 

داء، ول  باتت حمكومة يف فل�ش������فة فن������ون الأ

تخرج عن »�ش������يكولوجيا« املظاهر الدرامية 

املتاأ�شلة يف الوعي الروحي »التعبدي«، مما 

اأحال الرمز اإىل قيمة مقد�ش������ة ثابتة، وجعله 

ميانية  خا�ش������ية من خا�ش������ية الوع������ي يف الإ

عظم.  الطالقية  للخاّلق الأ

القدمية  غريقي������ة  الإ الدرام������ا  عمل������ت 

ويف الع�ش������ور الو�ش������طى والغربية املعا�رشة 

على تعزي������ز الوح������دة الجتماعية وحتطيم 

ثقافة الغرتاب اجلماعي وحماولة تخلي�ض 

الفرداني������ة من نزعة ال�ش������تقاللية والرتفع، 

وما مت الطالع عليه من حركات ثورية على 

املراح������ل التاريخية لي�������ض اإل حتقيقاً لدمج 

الفرد باملجتمع، مبعنى حتقيق اإن�شانية الفرد 

يف اجلماع������ة، ومن ذا نلم�ض مظاهر درامية 

أنها ظلت حمافظة  اأثرت الوع������ي الفني،بيد ا
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م�ش������اج  على املواريث الروحية العتيقة يف الأ

الثقافي������ة املحدثة حتى يف ع�رش النه�ش������ة 

الغربية، وتاأثريها غري املبا�رش على التقاليد 

الثقافي������ة والعرفي������ة والروحي������ة ملجتمعات 

ال�رشق. 

امل�شاألة الجتماعية يف اخلال�ض الدرامي 

ل تلغي  دورالفرد مهما كان �شاأنه  يف الن�شاط 

ن�شاين، فبطبيعة احلال، كثريمن العباقرة،  الإ

كل يف جم������ال اإبداع������ه، اأعن������ي يف الأخالق 

نا�ش������ي، ارتقى  واجلم������ال والفك������ر والفن الأ

أي�ش������اً  لدى حماكاة  مبجتمعه، ونلم�ض هذا ا

املمثل الدرامي، �شواء كان فرداً اأم جمموعة 

أو �شخ�ش������ية  موؤدية، حتاول تقّم�ض احلدث ا

 )identification( د متميزة بغر�������ض توحُّ

ظه������ار قيمة ما، وقد ورد  نا يف النحن، لإ الأ

أ. ف برتو ف�شكي: »يتوّحد بها ال�شخ�ض،  عند ا

ل �شعورياً مع �شخ�ض اآخر اأو جمموعة اأخرى، 

آلية« ي�شع فيها  أي�ش������اً »ا اأو منوذج اآخر، وهو ا

املرء نف�ش������ه مو�شوع �ش������خ�ض اآخر، وهو ما 

أنا« �شخ�ض  يظهرعلى �شكل ا�شتغراق، اأي نقل »ا

ما اإىل مكان وزمان �ش������خ�ض اآخر، وينتج عن 

ا�ش������تيعاب املعاين ذات ال�ش������بغة ال�شخ�شية 

خر»حي������ث يتقاطع املجال الدرامي  لذلك الآ

بداعي  مع علم النف�ض« »اأن التوحد لي�ض  الإ

هو بب�شاطة عملية التقليد اأو املحاكاة، لكنه 

عملية متثيل ت�ش������تند اإىل نوع من الت�شابه اأو 

التماثل امل�ش������تمد من عن�رش م�ش������رتك يظل 

. واأرى 
)12(

باقي������اً على م�ش������توى الال�ش������عور«

اأن الال�ش������عور هو النامو�������ض املتمثل يف  لغة 

يهامية املج�ش������دة عر �شحر الفعل  الرمز الإ

الت�شخي�شي الذي يقوم بدور اإدخال املرء يف 

حال������ة التوحد التي عناه������ا  »فرويد« اأو يف 

الرم������ز الثاوي يف ثنيات الال�ش������عور، ومل يزل 

املظهر الدرامي يتخفى وراء حجب الرتميز 

داء التج�شيدي، وهذه طبيعة  التعبريي يف الأ

وظيفة الدراما التي تت�شف بخا�شية الزدواج 

املقّنع لي�ش������مح للدللة اأن تاأخذ اأكرث من بُعد 

يف املعاين املت�ش������قة مع التقاليد الجتماعية 

منها والروحية. 

يرى املحللون الدراميون  م�شاألة اخلطيئة 

 )jonist( »عند البطل الدرامي »جو ني�شت

خالق  لهية وحتطيم لالأ رادة الإ أنها خرق لالإ ا

الو�ش������عية منها والربانية، وت�ش������فيه املعايري 

الناظمة للتقاليد القد�شية يف املنظور العام، 

بيد اأن �ش������ناعة ثقافة انقالبية على العرف 

الأخالقي ال�شائد الذي يرى فيه قمة املاآ�شي 

لم، هذا البطل الذي يُ�شحي  والفواجع والآ

لم ويلق������ى هالكه اإزاء  بنف�ش������ه ويتحم������ل الآ

خرين م������ن اآلم رج�ض اخلطيئة،  تطه������ري الآ

أ�شبه بال�ش������يد امل�شيح الذي �ش������حى بنف�شه  ا

من اأج������ل خطايا النا�ض، وحماولة تطهريهم، 

وك������ذا برومثيو�ض وهرقل وبوذا، واأرى، تغدو 
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مومي  خطيئ������ة البدء وفق������دان الفردو�ض الأ

بفعل الت�شحية ف�شيلة يف التطهري الذكوري، 

وفعل القبح القميء اخلطاء يتحّول اإىل فعل 

اجلم������ال النبي������ل الطاهريق������ول »جون فون 

زيلي�شكي« : »اإن خيالء البطل اخلا�شة تعني 

خالقي������ة« الطبيعة  اقرتان اخلطاء �ش������د الأ

»بغية امل�شاعدة على كتابة الأخالقية اجلديدة 

. كما 
)13(

التي تعلي �ش������اأننا اإىل اأق�ش������ى حد«

اأرى يف زخم املاآ�ش������ي الدرامية العتيقة منها 

بدية«  أنها »درام������ا اخلطيئة الأ واحلداثي������ة، ا

والتخطيء الذي مار�ش������ه الوع������ي الذكوري 

أ�شطورة البدء، كان انتقالً من  النقالبي يف ا

الفو�شى الأخالقية »اخلطيئة« اإىل التنظيم 

الأخالقي ال�شارم »الف�شيلة«، واأرجعت دراما 

�شطورية يف هذه الفل�شفة الكونية  اخلطيئة الأ

ثام  له������ات املختلفة اإىل اقرتانها بالآ عبادة الآ

العظيمة، حت������ى غدت الدراما ال�ش������عائرية 

والطق�شية �رشباً من �رشوب اجلمال الراقي 

�ش������ا�ض  له القاعدة الأ املنظم التي  تعتمد  الإ

يف احتفالياتها وم�شهدياتها وطقو�شها، وعلى 

حد قول »الفرد ن������ورث وايت هيد«: »اأن كل 

نظام هو نظام جمايل، والنظام الأخالقي لي�ض 

اإل جمرد جوانب معين������ة للنظام اجلمايل.. 

له  والنظام اجلمايل م�ش������تمد م������ن حلول الإ

 وعندي، اأن التطهري الذي 
)14(

يف كل �ش������يء«

يعنيه »اأر�شطو« )384- 322( ق.م  هو حترر 

النف�������ض م������ن خطاياها عند ممار�ش������ة الفن 

الدرام������ي، مهما كانت دللت������ه الأخالقية، 

»املاأ�ش������اة«  الرتاجيدي������ة  املح������اكاة  وتنظ������ر 

غريقي على �شبيل  يهامية لدى املجتمع الإ الإ

ف�ش������اح عن القيم  املث������ال ل احل�رش، اإىل الإ

أر�ش������طو«،  اجلمالية النبيلة، وعلى حد قول »ا

اإن التطهري القائ������م على مبداأ حماكاة الفعل 

ن�ش������ان الفا�شل، وحماكاة  الف�ش������يل يعني الإ

نف�ض  أ�ش������حاب الأ الفعل الدن�ض يتوجه نحوا

الدنيئة، و�شناأخذ اأعظم الكتاب الرتاجيديني 

غريق »�ش������وفوكل�ض« الذي ولد )497( ق.  الإ

م مثاًل على النمطية الن�ش������ّية التي توؤطرها 

أ�ش������بغت اإبداعاته  هالت روحية وقد�ش������ية، ا

خ������اذة بطاب������ع ديني رفيع، وذل������ك لتاأثره  الأ

بتقاليد قد�ش������ية موروثة، وقد قال عنه اأحد 

لهة«  نقاد ع�رشه: »اإنه اأكرث الب�رش خ�ش������ية لالآ

ويقول »د. اأحمد عثمان« مبقدمته مل�رشحية  

»بنات تراخي�ض« ل�شوفوكل�ض: 

»خلع الرتاث ال�ش������عبي على �ش������وفوكل�ض 

�شيئاً من الوقارالديني والقد�شية، فان�شحب 

كل ذلك على حياته ال�شخ�شية«. ومن املفيد 

�ش������ارة اإىل اأن ج������ّل اأعمال������ه الرتاجيدية  الإ

املنظوم������ة  تخ������رق  ل  تقليدي������ة،  كان������ت 

�ش������طورية يف الن�ش������ق امللحمي، مع العلم  الأ

اأن معظ������م الرتاجيديات اليونانية ولدت من 

رح������م الطقو�������ض العبادية، وجاءت م�ش������بعة 
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الدينية  وال�ش������عائرية  الطق�شوية  ن�ش������اق  بالأ

لهات والبطولت ال�شخ�ش������ية  على تعدد الآ

)syllogism( والقومية، وتاأثرهم بالثقافة 

�ش������طورية القدمي������ة والفل�ش������فة املنطقية  الأ

ال�شائدة وقتذاك، وم�رشحية »بنات تراخي�ض« 

أ�ش������كال العذابات  على �ش������بيل املث������ال، ترز ا

الب�رشي������ة جتاه ق�ش������وة القدر، اإنه������ا حماكاة 

أة م�شاألة امل�شري املاأ�شوي عند كل  تُظهر بجرا

أو �ش������فقة، ول تتمتع  من ل ميلك قلبه رحمة ا

�شخ�شية بنبالة، ولعل �شخ�شية »هرقل« من 

لهية، وهي ل ترتق اإىل  ال�شخ�ش������يات غري الإ

�شطوري  م�شتوى الفعل الف�شيل، اإن البطل الأ

غريق������ي« يف الدرام������ا الرتاجيدي������ة هو  »الإ

أنه �رشاع لالرتقاء  ال�رشاع مع الطبيعة، غري ا

لوهية اخلالدة، وه������ذا ما يف�رش  �ش������وب الإ

الرمزية والدللة الأخالقية التي ين�ش������دها، 

وبهذا ُردت الت�شحية والفداء والبطولة اإىل 

احلري������ة الت������ي تتجاوز كل القي������ود من اأجل 

اإثب������ات املوجودي������ة taisondeter((، ففي 

»مونولوج هيالو�ض« ابن »هرقل«، يبدو هرقل 

العظيم يتلظ������ى بنار الرداء امل�ش������موم »رمز 

ألب�ش������ته اإياه زوجته »ديانريا«  الع�شق« الذي ا

الغيور، كما واأن العذابات التي عاناها هرقل 

هو رمز احلب وال�شغف بالن�شاء، اأما و�شف 

»�ش������وفوكل�ض« للبحر امل�ش������طرب على ل�شان 

اجلوقة، فهو تعب������ري مرموز عن حياة هرقل 

املتقلبة، وم�ش������ائبه واآلمه و�ش������قوته.. تقول 

اجلوقة: 

�أما هو فكما يرى �ملرء موجة تالحق موجة

تطاردها يف �ليم رياح �جلنوب �لتي ل تكل ..

�أو رياح �ل�سمال �لعا�سفة.. هكذ� متاعب حياته ..

�سديدة �ل�سطر�ب.. كثرية �لعو��سف كالبحر �لكريتي

ترد �سليل كادمو�س »هرقل« يف دو�مة عاتية..

)15(
)ت�سده للخلف وتهبط به حينًا.. ثم ترده �إىل �أعلى �أحيانًا( 

خ������اذ الذي حر�������ض عليه  اإن احل������ب الأ

»هرق������ل« كان تتويجاً لوج������وده، واأما عذابه 

ف������كان تخليداً له عن طري������ق املوت، يقول » 

أنه  �شي�رشون«: »نرى هرقل نف�شه الذي رغم ا

أنه �شعى اإىل اخللود  واجه عذاباً �شديداً، اإل ا

 )16(
عن طريق املوت نف�شه«.

لهي »النب������وءة« هو الذي  اإذن، الق������در الإ

لوهية التي جت�شدت »نا�شوتية  يحدد مالمح الإ

التاأليه«  يف �شخ�ض البطل الرتاجيدي »هرقل« 

�شطورية،  العظيم رمز املحبة والت�ش������حية الأ

أبوللو دورو�ض«:  لهة العظيمة، يقول »ا �شليل الآ

»يقال اإن������ه عندما كان هرق������ل يحرتق فوق 

املحرقة  رفعته �شحابة م�شحوبة بالرعد اإىل 

، وهذه الرقية ال�شحرية التي 
)17(

ال�ش������ماء« 

قام������ت بها »دنا نريا« باإلبا�ض »هرقل« الرداء 

املغمو�������ض يف دم »دي������و ن�ش������يو�ض« هو �رشب 

من املعتقدات يف امل�ش������هديات الروحية عند 

غريقي.  املجتمع الإ
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دنا نريا: »تخاطب ليخا�ض ر�ش������ول هرقل 

مني«: وخادمه الأ

ل تدع  اأحداً يلب�ش������ه  قبله.. وقل له اأن 

أ�شعة  ال�شم�ض   يحول  بينه  وبني.. اأن تب�رشه ا

ول  له������ب النار يف املذابح  املقد�ش������ة اأو يف 

أن يلب�ش������ه ويقف عيان������اً  بياناً   املوقد، قبل ا

لهة يف يوم ذبح  أم������ام  كل النا�ض ليظهره لالآ ا

الثريان وتقدميها كقربان �شكر وعرفان لقد 

كان هذا نذر نذرته على نف�ش������ي، اإذا �شمعته 

أنه قد عاد �ش������املاً اإىل  أيت������ه، وتيقن������ت ا أو را ا

ألب�ش������ه هذا الرداء، ثم  منزلنا، نعم نذرت اأن ا

لهة القرابني على املذبح بفجاعة مل  اأقدم لالآ

     .
)18(

ي�شبق لها مثيل« 

أ�ش������طورته عند �ش������عوب ال�رشق  لكل اإله ا

غريق، ويرجع ذلك اإىل  كافة ومن �شمنهم الإ

عملية التالقح الثقايف والديني فيما بينهم، 

وتقت�شي التقاليد املقد�شة ممار�شة الطقو�ض 

بطرائق درامية، بحيث يتم من خاللها جت�شيد 

أ�شكال  ال�ش������عرية جماعياًً، ولدينا �ش������كل من ا

جت�ش������يد هذه املظاهر، عبادة »ديون�شيو�ض« 

ي�ش������فه د. اأحمد عثمان »حيث جند الن�شاء 

عمال،  ينجذبن اإلي������ه فيهجرن املن������ازل والأ

ويهمن يف الوديان واجلبال، منغم�ش������ات يف 

»ديون�شيو�ض«*  ب�شوجلان  ويلوحن  الرق�ض، 

اأي »الثري�ش������و�ض« )thyrsos(،وه������ي عبارة 

عن ع�ش������ا تتوجه������ا اأوراق اللبالب والعنب، 

ويحملن امل�ش������اعل، ويف قمة جذلهن يقطعن 

طف������ال اإرباً اإرباً  حيوان������اً ما، اأو حى اأحد الأ

ثم يلتهمنه نيئاً، وبهذه »الوجبة الطقو�ش������ية« 

له  )om0phagia( يتحد هوؤلء الن�شوة بالإ

 .
)19(

املعبود« 

ارتبط مفهوم التطهري بعملية التج�ش������يد 

أر�شطو نتيجة لواقع م�شحون  الطق�شي عند ا

بثقافة الع������ذاب والنب������وءة والبطولة واملوت 

مرا�ض  له������ات وتعدد الأ واخللود وحتدي الآ

واخلروقات اجلن�شية، وما اإىل ذلك من اأفانني 

غريق  اخلطايا التي عا�ش������ها اإن�شان بالد الإ

أنتجه الوعي من فكر وفن  اأنذاك، رغم م������ا ا

خالق������ني، ولهذا كان������ت املحاكاة املاأ�ش������اوية 

ألوان الدراما،  آدابهم وا يهامية يف فنونهم وا الإ

تنحو �شوب �شم�ض الف�شيلة، اأما الكوميديا، 

فعال  فكانت تنحو �ش������وب النقد ال�شاخر لالأ

وال�شلوكيات القبيحة والدنيئة. 

اإن البح������ث ع������ن القي������م اجلمالية عر 

النق������الب الوعيوي، ه������و ما يرر فل�ش������فة 

التطهري التي �ش������ادت زمن الثقافة التقليدية 

للمجتمع اليوناين، حتى غدت املحور الناظم 

للعالقات  واأمناط التفكري والتقاليد الروحية 

ردحاً من الزمن، وا�شتحوذ الفن الرتاجيدي 

بداعي،  نت������اج الإ كر يف الإ على امل�ش������احة الأ

أ�شبه بطق�ض  واأزعم اأن الفن »التمثيلي« كان ا

مقد�������ض عندهم، ومل يكن لعب������اً ولهواً، واإمنا 
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تفجري جتربة النزوع الديني املقد�ض، واإعادة 

�ش������طورية  التي  اإنتاج املوؤله يف املنظومات الأ

�شكلت الن�شيج الثقايف واملعتقدي، ومن هذا 

املنظور، يج������وز لنا القول، اإن اإع������ادة اإنتاج 

�ش������اطري التي متثل  املنظوم������ة اجلمالية لالأ

الثقاف������ة التقليدي������ة للنا�������ض، واملزاوجة بني 

املوروث واحلداثة، هو ما نعنيه، ونوؤكد على 

عادة يف درا�شتنا التي تناولنا  �رشورة تلك  الإ

فيها مو�ش������وع ال�ش������وغ الدرامي يف جدلية 

�شيل.  الوعي الفني الأ

اإن ف������ن املح������اكاة الدرام������ي ه������و ف������ن 

اإف�ش������احي يف طبيعته الفطري������ة التلقائية، 

وه������و وجه من وجوه الك�ش������ف ع������ن الالئذ 

نا�ش������ي، وا�شتئ�شال  خلف �ُشرتامل�ش������تبطن الأ

�ش������اأفة املكتوب، والرتقاء بالنف�������ض املُغّربة 

�ش������وب عالء احلق و�ش������وؤدد اجلم������ال، واأن 

ن�شان ملخاوفه اأوخطاياه وبواطنه  عرو�ض الإ

أو املدن�ض، ولكنها  هي نزعة �ش������وب املقد�ض ا

لي�شت ظاهرة مر�شية تغريبية ت�شيب جهالته 

قط، اإمنا هي ك�ش������ف معريف مغامر للعقلنة، 

أ�شد وجعاً وق�شوة ولعنة واإحباطاً،  واإن كانت ا

اإنه������ا دعوة اإىل الت�ش������حية لخ������رتاق جدار 

امل�شتور، وال�شعرية امل�ش������هدية للفن الدرامي 

التعب������دي هو فعل حتّول م������ن حالة التخييل 

اإىل حالة املمار�ش������ة احلي������ة للموجودية، ويف 

هذا ال�ش������ياق يجدر النتب������اه اإىل اأن التقليد 

»التمثيل« لي�ض انف�ش������اماً لل�شخ�شية املوؤدية 

كما خالها البع�ض، بل اإنه اندغام يف احلدث 

اأو يف ال�شخ�شية املراد جت�شيدها، فالتقاليد 

فعل معريف، وك�شف جت�شيدي �شوي متوازن، 

وتطه������ري من مكبوتات م�ش������تبطنة يف الذات 

أو الفا�ش������لة، ولي�ش������ت  أو التواقة ا اخلطاءة ا

أو �رشحاناً اأو خروجاً عن  غيبوب������ة اأو هذياناً ا

الواعية، واإمنا هي ح�ش������ورية ناقدة تربوية 

روحي������ة ومعرفية و�ش������ناعة ثقاف������ة ع�رش، 

وحتررم������ن م�رشوطي������ات عرفي������ة تغريبية، 

وانتق������ال م������دين، يقول »فريدري������ك هيغل«: 

)1770-  1831( م »املمث������ل يعر عن حريته 

بتقدمي عر�ض كامل جل�شديته.. وهو يف ذلك 

أداة فكرية، وكان يف هذا  يحّول ج�ش������ده اإىل ا

 .
)20(

نوع من الرتبية الروحية والعقلية معاً«

ب������وي« اإبان  �ش������عى الفكر الذك������وري »الأ

ن  مومي لأ انقالب������ه عل������ى تقاليد العه������د الأ

يجعل من اجل�ش������د الذك������وري قيمة جمالية 

ع������ن طريق التعبري التج�ش������يدي، وعلى وجه 

اخل�ش������و�ض يف طقو�������ض ال�ش������عائر الدينية 

املقد�ش������ة، وحماول������ة منح������ه حري������ة التعبري 

ف�ش������اح عن ُع������ري الروح يف  اجل�ش������دي لالإ

أ�شكال طق�ش������ية بهية، وارتقى بالك�شف اإىل  ا

تقا�ش������يم اجلم������ال اجل�ش������مي والتعر�ض اإىل 

النوازع اجلن�شية، وتبلجت اأطياف املقايي�ض 

اجلمالي������ة ذات الفت������ون اجلذاب������ة تك�ش������خ 
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ظلمة امل�ش������تور يف مظان امل�ش������كوت عنه، ما 

لبث������ت بعد مراحل تاريخية اأن مت معار�ش������ة 

التج�ش������يد التمثيل������ي، والعر�ض اجل�ش������دي، 

والنزوع اجلن�ش������ي  ومقايي�������ض الفتون.. اإلخ 

من قبل روؤى متزمتة روحياً، ونتيجة ل�شيادة 

بوية« - ل�شت هنا يف معر�ض  يديولوجية »الأ الأ

احلديث ع������ن ه������ذه الفل�ش������فة-  انح�رشت 

وفق������دت  فعاليته������ا الثقافي������ة واجلمالي������ة 

الروحي������ة، مما زاد التغريب تعقيداً، ولحت 

تباريق اأعرا�ض مر�ض النف�شام الروحي يف 

تقاليد املعتقد.

ل مندوح������ة، يتعني ذك������ر حالة التغريب 

يف ال�ش������ياقات الطق�ش������ية املتبعة يف �شنوف 

ن النف�ش������ام ياأخذ وجهني يف  العب������ادات، لأ

الفعالي������ة املعرفي������ة والروحي������ة، وجه يتمثل 

يف»تقم�������ض« الوقائع وال�شخ�ش������يات بوعي 

فني ومعريف، ووجهه يكر�ض النف�شالية بني 

أو واقع غريعياين،  ما ه������و واقعي وعي������اين ا

والف�شل، يعني تاأ�شي�ض م�شتويني من الثقافة 

املعرفية، م�شتوى »اأر�شي« خطيئوي مدن�ض، 

وم�شتوى »�شماوي« »ف�شيلوي« مقد�ض، ومن 

جراء هذه الزدواجية  ن�شاأ ال�رشاع املحموم 

حاطة بهذه  نا�ش������ية، ويتعذر الإ يف الذات الأ

الق�ش������ايا املت�ش������ابكة يف الن�ش������يج الروحي 

واأمناط التقاليد الجتماعية  لي�شت مو�شوع 

بحثنا  ولذلك جند يف مظانات الطقو�ض ثمة 

�شكال ال�شعائرية املتباينة،  روؤى تتنافى مع الأ

ويعود ال�ش������بب اإىل غائل النقي�ش������ني اللذين 

يبّع�ش������ان الذات اإىل اأكرث م������ن ثنائية، لكنها 

أن�ش������نتها ومعتقداتها  تتوحد يف مو�ش������وعة ا

والتوفيق بني القوت������ني العيانية والالعيانية 

ب�ش������ياغات اأخالقي������ة فاتنة عر التج�ش������يد 

ال�ش������عائري »الحتفالي������ة« الت������ي جت�رش بني 

�شفتي �رشير الروح.

فالدمريبروب- »ق�شايا ال�شحك والكوميزم« �ض �13   -1
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خر«- �ض 1�2- عامل املعرفة- الكويت.  نا- الآ د. �شالح �شعد- »الأ  -4
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امل�صادر والهوام�ش
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ر�.. و�ملوجِة �لزرقاْء �إىل �لذُّ

َو�ْء ين.. �سَ ازَي �أو َيجرُّ ُجرُّ ُعكَّ �أَ

�ل�ساحُل �حللُو.. وتنهاُل �لروؤى خ�رس�ء..

ياْم �ل�ساحُل �حُلْلُو �سبابي.. كانِت �لأ

حالْم  �سعرً� وجمرً�.. كانِت �لأَ

�ساعر �لعروبة و�لطفولة �لكبري.

�لعمل �لفني: �لفنان زهري ح�سيب.

ال�سنديان يحر�س العروبة

❁

˜

❁❁

�سليمان العي�سى�سليمان العي�سى
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ُ �لدنيا.. وكاَن �مل�ستحيُل تخت�رسِ

يف يدينا.. حَلَظاِت �حُلبَّ و�لِغَناْء

هِل �ْنَتهى وم�ُس �مُلَنى؟

ماْء؟ َهْل �أَقفَرْت من غيِمها �ل�سَّ

-2-
�أَل�سندياُن.. يحُر�ُس �لُعرَوبْة

ر� �حَلبِيبْة باٍق على هذي �لذُّ

�أَل�سندياُن.. يحُر�ُس �لبيان

مُيدُّ يف �أعماِقنا ُجذوَرُه

َيُلفُّ يف م�سرِينا َم�سرَيُه..

ماْن ويف ثنايا بيِت �سعٍر.. ُيوجُز �لزَّ

�أل�سندياُن وُروؤ�َي �خل�رُس باقياْن

يف �لَيَب�س �لقاتِل، يف �لدماِر، يورقاْن

❁    ❁    ❁
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كنَّا قب�شًة من ال�ش������باب.. كلُّهم �ُشَعراء.. 

أُمتنا  أن ننُف�َض ُركاَم الع�ش������ور عن ا نُح������اول ا

قة، نحاول باإميان ال�ش������خور  الرائع������ة. املُمزَّ

با، وحما�ش������ِة اأمواِج  ال�ش������مر على ه������ذه الرُّ

تاريَخنَ������ا،  نبع������ث  اأن  القري������ب،  ال�ش������اطئ 

َد ُهِويتَنا التي طم�َش������تْها ع�شوُر الظلم  وجُندنِّ

والظالم..

كنَّا قب�شًة من ال�شباب.. نحمُل اأَحالَمنا 

العربية الفتيَّة. ونن�رُشُها على هذا ال�ش������احل 

العربي احلبي������ب، مِبُدِنه وُق������راه، ويطاُردنا 

أذيالُه يف كل بل������دٍة نرمي فيها  ال�ش������تعماُر وا

أو قريٍة فقريٍة، �ش������اخمٍة بفقِرها،  أَقداَمن������ا، ا ا

نُلْقي فيها َع�َش������ا الرتَّْحال.. كّنا نردد مبلء 

حناجرنا مثل هذا الكالم:

�أم������ُة �ل���ف���ت���ح.. ل���ن مت�����وَت و�إين

�أحت�������د�َك -ب��ا���س��م��ه��ا- ي���ا ف��ن��اُء

������واُف ذات يوم يف هذه  ويَُحُط بن������ا الطَّ

القرية الوادعة، التي تهداأ يف اأح�شاِن اجلبل 

املنيع، والتي حتمل ا�ْشَم القرداحة..

وحتَت �ش������جرِة الت������وت.. يف بي������ِت اأحد 

رفاقنا من القرية.. جنل�ُض ذاَت يوم.. ويبادُر 

اأحُدنا بهذا القرتاح:

على بُعد ُخطواٍت منا، يا �ش������باب، ت�شكُن 

»�ِشنْديانٌة« �شاخمة من �شنديان اجلبل، ي�شكُن 

�شاعٌر كبريٌ هو ال�شاعر حممد حمدان اخلرّي، 

أْنَ�ُض بلقائه بع�َض الوقت؟  فلماذا ل نزوُره، ونَا

أَلَ�ْش������نَا هنا ِلنبحَث عن اأ�شالِتنا وتاريخنا يف  ا

هذه الربوع؟

�أَل�سْندياُن.. يحر�ُس �لعروَبْة

�أَل�سندياُن يحر�ُس �لَبَياْن

ُب يف �أَعماِقنا ُجذوَرُه َي�رْسِ

ماْن ويف حنايا بيِت �سعٍر.. ُيوِجُز �لزَّ

أنف�شنا بعد  ٍد، ول �ش������وؤال، جنُد ا وبال تردُّ

دقائ������ق يف بيت ال�ش������نديانة ال�ش������اخمة، بيِت 

�ش������يل حمم������د حمدان  ال�ش������اعر العربي الأ

.. اخلرينِّ

امل�ش������هد ما يزال مطبوع������اً يف ذاكرتي.. 

كاأنه مرَّ منذ حلظات..

الكهول������ِة  وق������ار  الكب������ري، يف  ال�ش������اعر 

ونَ�َشارتها، ي�ش������تقبلنا بكل ما ُعرف عنه من 

حٍب وهدوٍء و�ش������اعرية.. وهو يَلُفُّ �شيجارًة 

ب������ني يديه م������ن التب������غ اجليد املع������روف يف 

اجلبل؛ ول ين�شى، وال�ش������يجارةُ امللفوفُة بني 

ا�شًة قريبًة منه، تَ�ُشمُّ  أَن يتناوَل ُكرَّ أ�ش������ابعِه، ا ا
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بع�َض ق�شائده، ويَ�رشع بقراءة ق�شيدٍة متينِة 

داء، يتح������دث فيه������ا عن  ������بِْك، قوي������ِة الأَ ال�شَّ

أَ�شابعه، وولَعه بها، ومبا  ال�شيجارة التي بني ا

توحيه لل�شاعر من اأفكاٍر و�شور.. 

ة تلك التي ت�ش������تطيُع اأن  ������ُة موهبٍة َفذَّ أَيَّ ا

َل لُفاَفًة من التبغ اإىل ق�شيدٍة رائعة!! حُتونِّ

أنا اأنظر  قلُت هذا بيني وبني نف�ش������ي، وا

اإىل ال�ش������يخ الوقور، وال�ش������اعر الكبري، وهو 

أبياَت ق�شيدته املتينِة، اجلميلة،  يُلقي علينا ا

وياأخذ بني احلني واحلني نف�شاً من ال�شيجارة 

التي حتولت اإىل ق�شيدة من عيون ال�شعر.

)انظر بائيته اجلميلة يف ديوانه �ض325 

ديب( ْربَُة الأ بعنوان: اإِ

❁    ❁    ❁

وبالهدوء نف�ش������ه، املُتَّ�ش������ح بالكرياء، راح 

�شيل حممد حمدان اخلري يحدثنا  ال�شاعر الأ

عن كفاحه �ش������د النتداب الفرن�ش������ي الذي 

كان ما ي������زال جاثماً على �ش������در الوطن يف 

يام، وق�شائده الوطنية الالهبة التي  تلك الأ

آنذاك دفاعاً عن عروبة اجلبل  كان يقوله������ا ا

الرا�شخة، وانتمائه اإىل اجل�شد العربي الكبري 

ال������ذي ما زالت كل قوى ال�������رش والعدوان يف 

العامل حتاوُل حتى ال�شاعة تفتيته، وزحزحته 

عن حقيقته التاريخية الباقية على الزمن.

�أل�سندياُن.. يحر�ُس �لُعروَبْة..

�أَل�سندياُن.. يحر�ُس �لبياُن

�سْيل َتَظلُّ يا �ساعَرنا �لأ

َيَظلُّ هذ� �ل�ساحُل �جلميْل

بكِل ما فيه من �ل�سقاْء..

موْح و�حُلّب، و�جلماِل، و�لطُّ

ُل �جَلمُوْح َيَظلُّ هذ� �لَفَر�ُس �مُلَحجَّ

عُّ باحُلّب، وبال�سعِر، وبال�سياْء ُي�سِ

ويف هديِل بيِت �سعٍر.. يدفُن �ل�سقاء

أ�شتاذنا  وتنق�شي ال�شاعُة وال�شاعتان.. وا

و�ش������اعرنا اجلليل حممد حمدان اخلرينِّ يُلقي 

َعذب، ونحن  علينا حديثه الَعْذب، و�شعره الأ

ال�ش������باب غارقون يف ُمتعٍة ل تَْعِدلُها متعة.. 

ول ن������دري كي������ف انتهى ذلك اللق������اء املمتع 

اخِل�ْشب، وكيف ودعنا �شاعرنا الكبري، ونحن 

أنف�شنا واأ�شالتَنا، يف هذا  أننا وجدنا ا ن�ش������عر ا

امللتقى الذي مر كوم�شة الرق.

امل�شهد ما يزال مطبوعاً يف ذاكرتي، كاأنه 

حدث منذ حلظات..

فهل يع������ذرين احلفل الك������رمي اإذا كانت 
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هذه الذكرى هي التي فر�ش������ت نف�شها علي 

يف هذه املنا�شبة، وهي اأقلُّ ما يجب اأن يُقاَل 

يف �شاعر البيان العربي اخلالد؟

ْت يف �سدِرها اأَ ر�.. َكْم َخبَّ هذي �لذُّ

َعرْبَ �لع�سوِر.. فو�ِر�سًا وعباِقر�!

َة �سخرٍة يَّ َمْهاًل.. فلو َزْحَزحَت �أَ

�سمر�َء.. �أَعَطْت ثائرً� �أو �ساِعَر�

مِل�ُس �رسها هذي �لذر�.. و�أكاد �أَ

ت على �سدر �ل�سماء غد�ئَر� رفَّ

ْت من �ل�سخِر �لعنيِد ُقدَّ

اُلها ِخ�سَ

وترقرَقْت �آنًا

ن�سيمًا عاطر�

❁    ❁    ❁

.. حتيًة لالبن البار، وال�ش������ديق العزيز، 

الدكت������ور اإيا�ض اخلرّي الذي حم������َل اإيلَّ ذات 

م�ش������اء ديوان والده ال�ش������اعر اجلليل، فكان 

اأجمَل هدية يحملها اإيلَّ �شديق..

نيق، بطبعته الفاخرة  واأت�شفح الديوان الأ

أت�ش������فحه يف لهفٍة و�شوق  –وهو جدير بها-، ا

فاأنا اأعرف معظم ق�ش������ائده التي مرت بي، 

اأو مررت بها، فيما م�ش������ى.. وت�ش������توقفني 

، اإىل  أر�ش������لها �شاعرنا الكبري اإيلَّ فائيٌة طويلة ا

�شديقه ال�شاب �شليمان العي�شى، وفيها دفاع 

�ش������الة والرتاث، وال�شعر العربي  حار عن الأ

الر�ش������ني، الذي ل يه������اِدُن ول يلني، والذي 

يوؤمن به ال�شاعر اإمياناً را�شخاً.

�شالة  ميان العميق بالأ أ�ش������اطره الإ أنا ا وا

أ�ش������اطره حما�ش������ته ل������كل ما هو  وال������رتاث، ا

أ�شتاأذن  عريق، واأ�شيل، وجميل فينا.. ولكني ا

أ�شتاأذنُه اأن اأهم�ض يف اأذنه  �ش������اعرنا اجلليل، ا

هذين البيتني اللذين خل�شت بهما ذات يوم 

�شالة والتجديد.. فقلت. موقفي من الأ

ْت يف ُتربِة �ملا�سي ُجُذوري َر�سَ

ي ِب ُتْر�سِ ْ وكلُّ ظليلٍة يف �لرتُّ

ولكني.. لكي �أنو.. و�أحيا

ْم�ِس َنا �ْبُن غٍد، ول�سُت �ْبنًا ِلأَ �أَ

خ������وة  أيه������ا الأ ويف اخلت������ام.. مع������ذرًة، ا

ُ كلمتي على  أَْق�رشِ خوات، اإذا وجدتُن������ي ا والأ

ه������ذه ال�ش������طور التي مل تق������ل اإل القليل مما 

أريد اأن اأقول. وبالرغم من ظرويف ال�شحية  ا

البالغة ال�شعوبة، فاإين �شعيد اأن اأكون بينكم 

يف لذقية العرب يف هذا اللقاء، لقاء الوفاء 

واحلب والتقدير العميق ل�شاعرنا اخلالد.. 

َده اهلل برحمته. تغمَّ
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ْه بِْل، ُرجَّ ُرجَّ َوْجَه الطَّ

ْه.. ًة تَْزَحُم َرجَّ َرجَّ

ْق�ِض َم�شبوباً ُجنَّ ليُل الرَّ

يقاِع ى ِمَن الإ على ُحمَّ

وجاِع مَتْحو َفْوَرةَ الأ

�ساعر �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي.

ْبـــــــــــــــل الطَّ

❁

˜

❁❁

اد نعي�سةاد نعي�سة اد نعي�سةف�اد نعي�سةاد نعي�سةف�اد نعي�سةف�ف�ؤ ؤف�ؤ
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يَْخ�رَشُّ اليبا�ُض.. الّنا�ُض..

جت������ري، يف ع������روق الليِل، 

بَْهَجُه.

ْر َخَر، نَقنِّ َوْجَهُه الآ

نَْقَرًة ناِحلََة الُعوِد.. ونَْقَرهْ

�ش������باٌب  ْق�������ضِ  الرَّ �ش������احُة 

يتلّظى، و�شبايا

 ، ال�رشقينِّ ������َبِق  ال�شَّ مَتْتَماُت 

�رشٌّ

تُتِْقُن ال�شاحُة �َشرْتَهْ!..

يقاُع.. يَْخُفُت الإ

الَع������َرَق  يلُ������مُّ  مندي������ٌل 

اغي.. الطَّ

الرماِد  ِبقم�ش������اِن   ، ِلتَلْتَ������مَّ

، َجْمَرهْ.. الَكثنِّ

هْ واملَ�رَشَّ

آِه َكْم نَْرُجُم بالَغيِْب، ونَ�ْشقى ا

ياَم بَْحثاً عن َم�رَشَّهْ!.. نُتِْلُف الأ

َجنَُّة اهلِل لََديْنا

نحن فيها، َوْهَي فينا

يْنا �ُشعاَر احلْقِد، واحلرب، بَنَيْنا لو تخطَّ

عاملَ احُلبنِّ احلميْم..

ما ِعراُك الَوْح�ِض.. ماذا؟!..

اأم�ِض، طاَعّناهُ.. طاَعّنا.. ُطِعّنا

وُخِدْعنا!..

- كيَف؟..

- ل اأدري

نا ُخِدْع

ر�ض، جحيٌم  ومتّطى من جحيم اهلل، لالأ

وجحيْم!..

َفتََطلّْع
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أنَت مقتوٌل، وقاتْل ا

وتُقاِتْل

أْن يُْوِرَق الَقتُْل �شالماً واهماً ا

أَْو َرثَتُْه ناُر »اإبراهيَم« بَْرداً.. وَم�شاِعْل! ا

َوتََطلَّْع

أْم َعَبٌث َقَدٌر ا

مَيْ�َشُغنا بَْع�شاً َفَبْع�شا؟!..

لَ�ْشُت اأدري

�ُض َمْر�شى أّنا حَمْ أدريِْه ا كلُّ ما ا

وقباِئْل

-قال قائْل-

َطَحنَْت من »�ِشبِْه هابيَل«، قبائْل!!..

ألْقْت ِوْزَرها عّنا ل حروُب الَوْح�ِض ا

ول الَوْهُم العقيْم!..

ْه ُرجَّ َوْجَهْي َطبِْلَك املثقوِب، َرجَّ

ْر ثمَّ نَقنِّ

نَْقَرًة واِهنًَة الَوْقِع.. ونَْقَرهْ

لن تَرى لل�شوِت َرْجعاً..

هل تَرى، يف ال�شوت، بَْهَجْه؟!..

❁    ❁    ❁

-2-

�َشنُغّني

يِْب رْغَم َغيِْم ال�شَّ

ياليلى

نَُغننِّي

ِكنَْه( غاين مُمْ )ملْ تزْل بع�ُض الأ

و�َشنبْني

�رُشُفاِت احُللِْم، واحُلبنِّ

ونَبْني

مئذنَْه

ر�َض ِطيباً لرَنُ�ضَّ الأ

ُفلٌَّة تَْزُهو.. وتَْزهو �َشْو�َشنَْه!.

¥µ
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قبل �ل�سفر.. بعد �ل�سفر: 

أةٌ  م������ا كاد يدخل من ب������اب املنزل حتى اندفعت نحوه م������ن اآخر املمر امرا

ر! مذهلة! ترك�ض؟ ل.. تطري، ت�شبقها ابت�شامة من �شكَّ

من هذه؟!

أًة اأخرى، لها ن�شف جمال هذه،  �شافر للعمل قبل �شنة، ترك يف البيت امرا

ن�شف ر�شاقتها، ن�شف فرحها به، بل اأقل.

قا�س �سوري. 

�لعمل �لفني: �لفنان ر�سيد �سمه.

ق�ص�ص ق�صرية جدًا

❁

˜

❁❁

جنيب كيايلجنيب كيايل



ق�ض�ص ق�ضرية جد�ً

2�3 �لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

هل ميكن اأن تكون هي؟!

هل اأعاد ال�ش������وق الن�ش������ارة اإىل القلب، 

واحليوية اإىل تقاطيع اجل�شد؟! هل..

أة بعنقه بعد اأن �شنت هجوماً  تعلقت املرا

كا�ش������حاً على خده و�ش������فتيه، فوجد نف�ش������ه 

�ش������ئلة، يفت������ح �رشايينه للنار  يتنهد، يركل الأ

العذبة قائاًل:

- يا نار.. ل تكوين برداً.

❁    ❁    ❁

�بن خلدون:

أنا اأقراأ يف كتاب )الِعر( منُت وا

راأيت ابن خلدون يف منامي.

اخرتقني بعينيه، قال:

أيامكم. - حدثني عن ا

تاأمل������ت بخ������وف طوله الفارع و�ش������مرته 

الغامقة املغاربية.

أ بال�شيا�ش������ة العربية. كيف  - هاه. نب������دا

ال�شيا�شة؟

أ�شي.. اأي: متام. هززُت را

- املجتمع؟

أي�شاً. أ�شي.. اأي متام ا هززُت را

- القت�شاد؟

وقبل اأن اأجيب بالطريقة نف�شها قال:

أنه متام التمام  أ�ش������ك، وا�شح ا - ل تهزَّ را

من ثيابك املهلهلة، ووجهك ال�شامر.

دار حويل، اأم�شك رقبتي من الوراء، فك 

ل�ش������اين املعقود بقعر جمجمتي، تناول قلماً 

بع������د اأن جل�ض وراء طاولة، قال بهدوء: تكلم 

كتب. لأ

وراق  أيام من الكتابة حجبته عني الأ بعد ا

طمئن  وراق لأ املرتاكمة، درُت ح������ول جبل الأ

علي������ه، فوجدُت قلم������اً ذائباً وبقايا اأ�ش������ابع 

حتاول اأن مت�شك به!!

❁    ❁    ❁

دمعة كلب:

قال الكلب للقا�شي ويف عينه دمعة:

أنقذه يل يا �شيدي. - ا�شمي.. ا�شمي، ا

انده�������ض القا�ش������ي الغ������ارق يف ج������الل 

املحكم������ة، تنحن������ح نحنح������ًة �ش������غرية، تابع 

الكلب:

غوا �شريتي بالوحل..  وادم مرَّ - النا�ض الأ

احلرامي �ش������ارُق القوت يقولون عنه: كلب! 

الطبيبة التي قتلْت مري�ش������ها باخلطاأ: كلبة! 

حتى التلميُذ املق�رش يف املدر�ش������ة ي�شيحون 

به: جرو!!
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ن�شي القا�شي جالله، غاب يف زوبعة من 

ال�شحك، قال بعدها:

- ل..ل، النا�ض لي�ض معهم حق، ولكْن.. 

مني الطيب كم اإبرًة نحتاج اإذا  أيها الأ قل يل ا

فكرنا يف اأن نخيط اأفواههم.. هاه؟!

انبهَت الكلب، قال مبالمح وجهه: )يعني: 

أ�شكت؟! وما عندك  أبلع ال�ش������تائم، وا عليَّ اأن ا

حل!(

دفع القا�ش������ي اإىل وجهه �ش������حنة جالل 

اإ�شافية، قال:

اطمئ������ن، الع������دل ل ير�ش������ى اأن يتخلى 

عنك.. �ش������نبعث ب������ك اإىل الطبيب البيطري 

ليقط�ض اأذنيك، وي�ش������دهما، لرتتاح من كالم 

أمل ت�ش������مع باملثل القائل: الباب الذي  النا�ض، ا

تاأتيك منه الريح �شده لت�شرتيح؟

❁    ❁    ❁

نو�عم:

�ش������ياء ال�ش������غرية،  تع�ش������ُق )نواع������م( الأ

وفل�ش������فتها: )البحر يف قطرة، الب�ش������تان يف 

زهرة(.
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لكنها  يهاجمونها،  �ش������دقاء،  الأ يداعبها 

تتم�شك بفل�شفتها.

بي�ض،  أر�ش������ل ال�ش������عر لنواعم مالكه الأ ا

�شدقاء: كتبْت اأوىل ق�شائدها، قال الأ

- قريباً �ش������رتمي نواعم فل�شفتها يف �شلة 

املهم������الت. اإنَّ عليه������ا اأن تكتب الق�ش������ائد 

الكبرية لتثبت موهبتها.

لكن نواعم كتبت ق�ش������ائد ق�شرية جداً، 

تلقاها اجلمهور بده�ش������ة، ثم طار باأجنحتها 

اإىل البعيد.. البعيد.

❁    ❁    ❁

�سحافة جديدة:

رئي�ض التحرير اجلديد ل�شحيفة )�شوك 

أق������ل، ورد اأكرث( م������الأ املكان بابت�ش������امة من  ا

احلجم العائلي، قال:

أنا ر�ش������ول التجديد  أيها ال�ش������حفيون.. ا ا

فّك������روا كما يحلو لكم، اكتبوا كما يحلو لكم. 

الرقابة ق�ش������فنا رقبتها، اخلوف م�شحنا به 

البالط، لك������ن عملنا ال�ش������حفي قائم على 

�ش������ول. هل يج������وز مثاًل اأن  الذوق، على الأ

توؤيدوا امل�شاغبني الذين يعلنِّقون على وجوههم 

نف  وا الأ �شحنات طيبة كال�شياطني؟ اأن تد�شُّ

يف العالقات اخلا�شة لل�شخ�شيات الكبرية؟ 

اأن تكذبوا رج������اًل مهيباً ينطق باحلقيقة من 

فوق منر م�ش������وؤول؟ م�ش������تقبلكم �شيءٌ غاٍل، 

فاحملوه باإ�ش������فاق وارك�ش������وا ب������ه عن هذه 

لغام بعيداً.. بعيداً، حتى لو قال ال�شفهاء:  الأ

رانب.  أرانب واأقل من الأ ا

❁    ❁    ❁

طلقات:

يف م�شد�ض ال�شاعر ثالث طلقات �شددها 

نحو العامل: )حب(، )اأحالم(، )حرية(.

ويف م�ش������د�ض العامل طلقة واحدة �شددها 

نحو ال�شاعر: )ِاخر�ْض(.

❁    ❁    ❁

�لقرنفلة:

جمعت القرنفلة املقد�ش������ة بني قلبيهما، 

لكنهم������ا كان������ا م������ن طائفت������ني متعاديت������ني، 

هّددوهما، ففّرا، و�شال اإىل بحرية يف اأعماق 

الغابة.

ر�ّشت البحرية قرنفلتهما باملاء، فازدادت 

جمالً.

مان  بكى ال�شاب والفتاة وهما ي�شعران بالأ

املوؤقت، ثم �شحكا، خطفهما الرق�ض، فدارا 
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حول بع�ش������هما، ونزلت خملوق������ات جمنحة 

بي�شاء، فدارت حولهما.

لكن املطاردين اخرتقوا امل�ش������هد بعيونهم 

النارية وباأ�ش������لحتهم. مل يتوقف العا�شقان عن 

أر�شق،  الرق�ض، بل �ش������ارت حركتهما اأقوى، ا

�شلحة،  وكاأنهما يحتميان به. و�شلت اإليهما الأ

وملا �شقطا يف املاء اختفيا فجاأة!

حائ������رة،  نظ������رات  املط������اردون  تب������ادل 

وت�شاءلوا:

أننا مل جندهما،  - هل نحن يف حلم؟ يبدو ا

ومل نقتلهما!

عادوا خائب������ني، بينما ظهرْت يف اأعماق 

البحرية بجعتان ت�ش������بحان باأمان، وبقربهما 

قرنفلة حمراء!

❁    ❁    ❁

َلْبطة:

- لََبطني يا حكيم دخيلك.

- احلق عليك. ملاذا وقفت وراءه؟!

قني يا حكيم كن������ت اأمامه، ومع  - �ش������دنِّ

ذل������ك لبطن������ي! وقبلها كن������ت بجانبه، فلبط 

أي�ش������اً! ومرة مل اأكن ل اأمام������ه، ول بجانبه،  ا

ول وراءه، كن������ُت م������ع خطيبت������ي، فظهر من 

عامل الغي������ب ولبطني! وقد لب������ط كثريين يف 

منا�ش������بات خمتلفة!!انده�ض احلكيم، تابعُت 

ويدي يف مكان اللبطة:

- اإنه يلبط يا حكيم يلبط! ال�شبب: رمبا 

عنده م�ش������ابقة يف اللبط، فهو يتمرن، رمبا 

دخلت معدته كمية زائدة من العليق، واللبط 

ي�ش������اعده على اله�ش������م، رمبا يعرنِّ عن خفة 

ظله، فهو بعد اأن يناولك واحدة يفتح �شدقيه 

ليتطاير منهما �شوت: حا..حا.. حا.. حاأ!

م�شح احلكيم جبينه قائاًل:

ل ي������ا ولدي، ل. اأنت تبالغ. اللبطة   -

احلالية جعلت������ك تهلو�ض. خذ ه������ذا الدواء 

أيام. وراجعني بعد ا

يف ي������وم املراجع������ة مل يك������ن احلكيم على 

ر�������ض يف �ش������به  كر�ش������يه، وجدتُ������ه عل������ى الأ

غيبوبة!

- خري يا حكيم؟

أ�شار اإىل منت�شف  مل ي�شتطع الكالم، لكنه ا

أثر لبطة!! جبينه حيث ظهر ا

❁    ❁    ❁

�سيارة جارنا:

�ش������يارة جارنا  أن������ا طف������ل  اأعجبتن������ي وا
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)فرحان(، كانت تدخل اإىل احلي مع �شوت: 

)بيْب.. بيْب(، حتمل اأولده: )ُعبيدة، قتيبة، 

ه������دى( يف م�ش������اوير حل������وة اإىل البحر، اإىل 

الغابات على طريق الالذقية.

جذبُت بنطاَل اأبي العتيق، قلت:

- بابا. ا�شرِت لنا مثَل �شيارة فرحان.

نظر اإيلَّ حزيناً، قال كلمًة غام�شًة:

آه! - ا

جذبُت البنطال مرة ثانية:

أريد �شيارة. ملاذا ل ترّد؟! - بابا. ا

احت�شنني �ش������امتاً، اأطلق اآهًة اأطول من 

وىل مع قطرة ماٍء �ش������اخنة �ش������قطْت على  الأ

رقبتي، ل اأدري من اأين جاءت!

قفزُت من ح�شنه، ومل اأفهم معنى اآهتيه 

اإل بعد ثالثني �شنة! كنُت يومها قد تزوجُت، 

و�ش������ار يل ولٌد حلوح يج������ذب بنطايل طالباً 

أمل������ك ثمنها، فاإذا  ألعاب������اً، حلوياٍت ل ا مني ا

ب�شفتيَّ تقولن:

آه! آه.. ا ا

❁    ❁    ❁

�سلو�ت:

�شلى العا�شق على �شجادة الوجد.

البحُر على �شجادة الرمل.

الطفُل على ثوب اأمه.

العابُد على �شجادة اخل�شوع.

ال�شباُح على �شجادٍة من فروع ال�شجر.

الليُل على �شجادة من �شمت املدينة.

ال�شاعُر على �شجادة احلروف.

التاج������ُر عل������ى �ش������جادة م������ن )اليورو( 

و)الدولرات(.

التائه مل يجد جبين������ه، ومل يجد اجلهات، 

�شاح: رباه كيف اأ�شلي؟!

❁    ❁    ❁

بعد �جلر�حة:

اإثر ا�شتئ�ش������ال الورم من اإبطها اأعادوها 

اإىل �رشيره������ا يف امل�ش������فى، الوج������وه حولها 

تب�رشها بنجاح العملية، ال�شفاه تتمتم:

- احلمد هلل على ال�شالمة.

طفلها ابن ال�ش������نتني وث������ب اإىل ال�رشير، 

أرادوا منعه، فاأ�شارْت: )َدُعوه(! نطَّ اأولً على  ا

ماً: �شاقيها ُمنغنِّ

ه. ه.. قطَّ - ماما.. بطَّ

ثم على حو�ش������ها، وو�ش������ل اأخرياً اإىل.. 

م�شافة �شٍر من مكان العملية!

ظلت تبت�شم، وكلما زاد حجُم اأملها حاولْت 

اأن تزيد حجم ابت�شامتها!
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قدمي فوق العتبة، اأ�ش������وات غام�ش������ة، واأ�شداء ما تزال تدّوم يف الف�شاء 

املحيط : انتبه.. عتبة!

❁    ❁    ❁

فق فّك يت�شار�ض، تتنابت فيه املخارز، وترتاك�ض الكائنات فوق حدوده  الأ

املتناهية يف اجتاهات متعددة..

أت�رشد يف حمرابه �ش������بح م�ش������اء، مل يكن مثل هذا احل�ش������د من  منذ زمن ا

قا�س �سوري 

- �لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري 

العتبـــــــــــــــة

❁

˜

❁❁

غ�سان كامل ونو�سغ�سان كامل ونو�س
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�شالء يت�شاعد م�ش������وداً، ودخان احلرائق  الأ

مر اأكرث  الت������ي ل تظهر يف امل�ش������هد يجعل الأ

غمو�شاً.

❁    ❁    ❁

أم اأين  أنا داخل ا العتبة معر حمرّي، ه������ل ا

أم البوتقة تفتح  أخ������رج؟! ال�رشنقة تلفظن������ي ا ا

أنا ال�شحَل ال�شئيَل املرتاكم،  فّوهة تليق بي، ا

العنيد امل�شتب�شَل..؟!

مل اأنظر اإىل ال������وراء، اأتخمت من مظاهر 

اخللف والهزمية وال�شكوى، مللت من م�شاعر 

، املنكفئ املحا�رش.. املطارد، املنبتنِّ

أ�ش������ي اأكرث، خمافة احلّيز الذي  مل اأرفع را

قد ل يراعي القامات!

❁    ❁    ❁

مل يك������ن رفع الراأ�ض مّي�������رشاً، ومل يرح اأن 

يكون حلماً، وجتربة تتكرر..

الب������اب احلجري ال�ش������يق للبيت الرتابي 

الف�ش������يح مل يكن ي�شمح به، كاأمنا فتحة كهف 

أماناً، وهي تت�ش������ع ل�شخ�ض  ي�ش������هل اإغالقها ا

أن������ك تعرها من دون  ينحني كن������ت مزهواً با

خ������رون يفعلون؟ كنت �ش������غرياً،  انحناء، والآ

لكنك اأطرقت مفكراً يف الطريقة التي �شتعر 

بها حني تكر!

غادرتها اإىل دار اأخرى تطول قامة بابها، 

وت�ش������يق ف�ش������حاتها وممراتها وكنت مطرقا 

أي�شاً! ا

❁    ❁    ❁

»اخطف قرعة« يق������ول املدرب اخلاكي، 

أ�ش������ك األ يرتفع اأكرث م������ن زمالئك  عل������ى را

الذي لي�ض لبع�شهم روؤو�ض وعليك اأن تخفي 

قامتك، هامتك، وراء هامة من يتقدمك يف 

الرتل.

»احلافل������ة التي �ش������ارت تعر امل�ش������افة 

الوا�ش������لة بني املف������رق واملدين������ة مل تكن اأكرث 

رحاب������ة؟ تلك احلافلة يحق له������ا اأن تتباهى 

باألوانه������ا وحجمها وحمولته������ا، ويحق لنا اأن 

نعت������ز باأننا مل نعد منتظري������ن بال اأمل وحرّي 

ننا ملتحمون باأج�شاد كثرية  بنا اأن ننت�شي، لأ

بع�ش������ها جذاب يت�ش������هى الق������رتاب منه يف 

اأوقات اأخرى..«.

�ش������قف احلافلة ي�ش������مح لك ب������اأن تقف، 

وتتم�شك ب�ش������يء ما، اجلوار ي�ش������ندونك اإن 

اهتزت الطريق، وما اأكرث ما تهتز! لكن عليك 

أ�ش������ك، وتقرف�������ض مع اجلميع  اأن تخف�ض را

باأمر من ال�شائق كي يتغافل ال�رشطي، فيوؤجل 

احل�ش������اب، وه������ذا )اأ�رشف( من التح�ش������يل 

الفوري عن كل راأ�ض مرفوع اأمام النا�ض!

ألي�ض ذلك اأ�رشف لنا جميعا؟! - ا

ي�شيح ال�شائق �شامتاً ال�شاعة التي اأوقف 

نك  فيه������ا حافلته ليلتقطك ع������ن الطريق، لأ

قلت :

- ل اأنحني ملخلوق!
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تاأخرت ب�ش������بب ذلك كثرياً عن 

أنبك باملعروف وباحل�ش������م  دوامك، ا

أ�ش������ياء اأخرى.. هل ت�ش������تطيع اأن  وا

ت�ش������ع عينيك يف عينيه ال�شامتتني، 

ناهيك عن كاآبتك التي تت�شاعف؟!

ن  ماذا قلت بعدئ������ذ، وتقول الآ

ورمب������ا بعد حني؟! ها ق������د تكفلت 

امل�ش������توردة خ�شي�ش������اً،  احلافالت 

والتي تكاثرت كالذباب، باأل ت�شمح 

أ�شه، اأو حتى اأن  ي كان باأن يرفع را لأ

يتنف�ض بحرية!

❁    ❁    ❁

�ش������جار كانت تت�شامخ عنك،  الأ

وترتام������ى اأغ�ش������انها يف الف�ش������اء 

امل�شم�ض، تنظر اإليها باعتزاز واأنت 

تعرها ما�ش������ياً اأو حتى راكباً و�ش������ائط ذلك 

الزم������ان، كنت تنحني لها مب������ودة حيث متر 

حتت فروعها، تتفيوؤه������ا، وتتمالها بامتالء 

ن،  �شجار تتو�شل اإليك الآ خارج ح�ش������نها؟ الأ

تتحامى ب������ك وهي تتهاوى ج������وار احلارات 

التي تتو�شع، ويت�شارع العبور فيها، فت�شتعني 

بالذاك������رة يا للذاكرة وما تغ�ض به، فتغ�ض.. 

تغ�ض:

تاأخرت ب�شبب ذلك عن الرتفيع واملهمات 

وامل�ش������وؤوليات، فاتتك احلظ������وظ واملكافاآت 

لكنك اأ�رشرت على البقاء، ومازلت على قيد 

أو ت������كاد، بعد كل تلك  احلي������اة؟ تلك معجزة ا

كر اأنت ما تزال تفكر يف  ال�شنني واملعجزة الأ

العتبة واجتيازها، وها اأنت فوقها متاماً.

العتبة.. حلم الليل وكابو�ض النهار..

تعددت، وتكاثفت، حتى �ش������ار التعرث بها 

خرين الذين  أليفا، رغم هزء الآ عادة، والعرج ا

ل عتبات اأمامهم، ول مي�شون!

آثاراً  أراهن بيني وب������ني عرجي اأن ا كنت ا

أ�ش������ياء اأخ������رى ل ب������د ظاهرة يف  ق������دام وا لأ

بطونه������م و�ش������دورهم ورمب������ا وجوههم، لو 
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قدر له������م اأن ينقلبوا على ظهورهم حتى من 

ال�شحك علّي!

لي�ض يف نيتي القفز، ل اأود ذلك، مل اأعتد، 

أك������داً من قدرتي عليه؟ �ش������حيح  ول�ش������ت متا

أبع������اد العتبة  مر يتوق������ف على ا اأن ه������ذا الأ

وت�شاري�شها وجن�ش������ها، لكنني.. مل اأكن قادراً 

أو املك������وث يف بوتقة كالقر  عل������ى النكو�ض، ا

املنذور.

مل يتوقعوا اأن اأ�شل، فاملكان بعيد واأ�شوات 

آذانه������م، ومل يكونوا يف  لهفت������ي ل ت�ش������ل اإىل ا

اأمان؟ زرعوا النت������وءات، واأقاموا احلواجز، 

ودجنوا احلرا�ض، واأوغروا �شدور القادمني 

ل منا�ض؛ هل ي�ش������لون؟! ل �شك يف قدرتهم 

�ش������الء، ذاك الذي  عل������ى القفز حتى فوق الأ

اأو�شلهم مرات..

❁    ❁    ❁

عل������ى، مل اأح������ن قامت������ي  أنظ������ر اإىل الأ مل ا

أ�شي �شيء �شلب؟! �شاأتقدم، هل �شي�رشب را

ثمة �ش������وؤال كان يرتدد؛ كنت اأح�ش������ه بني 

ال�ش������فاه التي قد ل ت�رشح ب������ه، ويف العيون 

اجلاحظة الت������ي تنتظر بانتقام، ويف املالمح 

ألي������ف ن�رش،  الك�ش������رية يف عنا�������رش وج������ه ا

يف العابري������ن ب�رشع������ة، املتقافزي������ن ف������وق 

العتب������ة، الواقفني اأمامه������ا مرتددين حائرين 

م�شككني..

أفك������ر يف جوابه، ومل اأق�ض  ثمة �ش������وؤال مل ا

ال�ش������اعات �ش������ارداً يف طريقة لتجاوزه: متى 

�شيته�شم هذا الراأ�ض؟!

�شوؤال اأم رهان اأم رغبة؟!

ن تراهنوا، خ�رش من خ�رش، وفاز  قب������ل الآ

أيها يف هذا  م������ن فاز، ل يهمني ذلك؟ حتى را

م������ر مل يع������د يهمني، هي الت������ي رجتني اأن  الأ

أ�شانا، وتهناأ حياتنا،  أتوا�ش������ع قلياًل، لي�شلم را ا

ويعي�ض اأولدنا الذين �ش������ياأتون ب�ش������الم هي 

الت������ي كان عليها اأن تك������ون اأكرث ثقة، بعد اأن 

عرت اإليها رغم �ش������يق الك������وة التي منعت 

الكثريي������ن هل كان������ت رغبته������ا ولهفتي وراء 

أنني فعلت دون اأن اأنحني،  ذلك؟! مل ي�شدقوا ا

مل يقتنع������وا حتى بعد اأن �ش������هد �ش������اهد من 

اأهلها! ل يهم اإن تراجع عن ذلك حتت تاأثري 

أنها ت�شغط  الغرية و�ش������غوط اأخرى، ول يهم ا

اأي�شاً؟ خافت علي، كان عليها اأن تكون اأكرث 

قناع������ة بقدرتي على عدم الرتاجع ل يهمني 

أيها، مل يعد يهمني؟ رمبا زادين قوة واإرادة،  را

بعدما نقلت اإيل اأ�ش������داء ذلك ال�ش������وؤال؟ هل 

أي�شاً؟! و�شوؤاله؟! هو الذي مل يعد  كان �شوؤالها ا

أيه، وقد قال مراراً: يعنيني را

- كن واقعياً! اجلميع يحفظون روؤو�شهم، 

لن تظل �ش������اذاً، لن تخ�رش �شيئاً، �شعيد رفعه 

أنه يتمنى يل ذلك �شفقة،  بعد العبور! اأعرف ا
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أنه مل ي�ش������لم،  أو رغبة يف اأن اأفعل مثله، رغم ا ا

ومل يعرتف بخيبته!

كنت واقعياً مع ذاتي، وتوا�ش������عت كثرياً؟ 

أ�ش������ري يف الطري������ق ذاته������ا، والزم������ن ذاته،  ا

والجتاه عينه، لكن ب�رشوطي مل تكن �رشوطاً، 

اإنها حدود اإن�ش������انية دنيا، و�ش������لوك ب�ش������يط 

�شل�ض، لكنه لي�ض �شهاًل؛ قليلون من ميار�شونه 

بر�ش������ى من دون غاية: ت�ش������لم على اجلميع، 

أو  ت�ش������اركهم اأفراحهم واأحزانهم بال ت�شنع ا

مام ممن  ية خطوة اإىل الأ ا�شتقالل، تغتبط لأ

ي�ش������تحق، وتكاد تكتئب لدى كل عبور ماأجور 

للعابر واملع������ر، ول تقنط من متابعة احلياة 

دون م�شاومة..

❁    ❁    ❁

مر ميكن اأن  ن.. ل�ش������ت متاأكداً اأن الأ الآ

ي�شري على ما يرام. ل اأعرف اإذا ما كان الباب 

نني لن اأتوقف، ولن  ات�شع، مل اأنظر اإىل اأعلى، لأ

تثنيني رائحة الدم������اء، ول قطراته املتخرثة 

على العتبة، حتى تلك الطازجة املعلقة، ولن 

توقفني ال�شدمات ال�شلدة تت�شادى تبعاتها 

يف اأزمنة متعددة وظروف خمتلفة، بع�ش������ها 

ن. �شبيه مبا ي�شود الآ

اجلميع ينظرون، ينتظ������رون، يرتقبون.. 

أنا اأنقل قدمي ف������وق العتبة التي تتعار�ض  وا

لت�ش������بح م�شافة ق�شوى، قد اأحتاج اإىل وقت 

أو اأعمار لعبورها، وتزدحم  أك������ر وعمر اآخر ا ا

قدام والزفرات واللهاث..  ج�ش������اد والأ بها الأ

وت�ش������يق اأحياناً اأخرى حتى لت�شبح ك�شعرة، 

لي�ض لعبورها �شدى اأو جدوى..

❁    ❁    ❁

قدمي ف������وق العتبة، لن اأغرّي وجهتي، لن 

أفك������ر يف جدواه������ا ول يف م�رشوعيتها. لن  ا

أين �ش������اروا، لاأراهم،  أنظ������ر يف وجوههم؛ ا ا

أ�ش������تمع اإىل هلو�ش������اتهم؛ اأهذي؟! رمبا،  ولن ا

فقدت ن�ش������ف عقلي؟! قد اأفقد الن�ش������ف 

الباقي، تاريخي وم�ش������تقبلي.. اإن ترددت اأو 

اأحجمت. راح عمري جل������ه، ولي�ض ما تبقى 

�ش������يعه يف تّرهات تزداد، ومرّغبات  وافراً لأ

تتكاثف، و�شجيج منفلت، وخواء.

قدمي ف������وق العتبة، وعيناي تطوفان يف 

أبعد، وغمام  فق �شار ا ف�ش������اءات ل حتد، الأ

مداء  ين�������رشح قريباً، ومننمات خ�������رش يف الأ

الف�شيحة..

أ�ش������ه من  .. وعين������اه، ذاك الذي يرفع را

ر�ض، تنظر  حت������ت ال������رتاب، مل يحن������ه اإل لالأ

بحنان ودفء وثقة واأمان..

¥µ
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يف �لهم �لرتبوي )هم �ملنهج( ....................

............................. بري�سي �سيلي و�حلب 

�لغر�ب و�أ�ساطريه يف �ل�سعر �لعربي
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........................ من �لكو�رث �إىل �لفو�سى 

�سرت د. عبد �لكرمي �لأ

د. غالب �سمعان

خالد زغريت

وهد�ن وهد�ن

مع�سوم حممد خلف

ترجمة: د. ماري �سهر�ستان
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�ش������ئلة التي ترد يف  أوراق الأ يخطر لبع�ض املربني اأحياناً، اأن يتفح�ش������وا ا

المتحان������ات، يرونها تكون، يف نهاية الطريق، نافذة ميكن اأن نطّل منها على 

واقع العمل الرتبوي كله، وعلى امل�ش������توى الذي و�ش������ل اإليه، يف املوؤ�ش�شة التي 

ينت�شب اإليها اخت�شا�ش������ه، وعلى طرائق التعليم املتبعة والغايات التي ي�شعى 

املعلمون واملتعلمون، على ال�شواء، اإىل اأن ي�شلوا اإليها، ويحققوها فيها.

يف الهم الرتبوي »هم املنهج«

�أديب وناقد �سوري.

- �لعمل �لفني: �لفنان �سادي �لعي�سمي.

❁

˜

❁
�شرت �شرت  د. عبد الكرمي الد. عبد الكرمي الأ
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فح������ني يك������ون الغر�ض م������ن التعليم بناء 

ن�شان، وتن�شيط حركته الذهنية،  �شخ�شية الإ

وتقوي������ة قدراته عل������ى التحلي������ل والرتكيب، 

�ش������ياء فهماً ذاتياً، واإىل  و�ش������ولً اإىل فهم الأ

ا�ش������تقاللية احلكم عليه������ا، وانتهاء يف اآخر 

بداع، يت�شح  الطريق، اإىل تنمية نزوعه اإىل الإ

�ش������ئلة الت������ي يطرحها املعلم  هذا كله من الأ

)حيثما يكون موقعه من املوؤ�ش�ش������ة الرتبوية( 

على طالبه. وحني تنحرف العملية الرتبوية 

عن مقا�ش������دها ال�شحيحة، وي�شبح الغر�ض 

من التعليم ح�شو الذاكرة، واإمالء املعلومات 

ال�ش������اكنة على العقل، وتروي�ش������ه على قبول 

»احلقائ������ق وامل�ش������لّمات«، وقم������ع نزوعه اإىل 

فح�شها واإبداء الراأي فيها، ينك�شف هذا كله 

أي�شاً. �شئلة املطروحة على الطلبة ا من الأ

-2-
وقد اعتدنا يف اجلامعة اأن نذّكر طالبنا، 

يف مطل������ع كل عام، به������ذه احلقائق، ونحثهم 

على الرجوع اإىل م�ش������ادر اأخرى للمقررات 

التي يدر�ش������ونها، يف املكتبات العامة، لتت�شع 

اأمامه������م جمالت النظ������ر والفح�ض وتقليب 

راء. ونقول لهم: اإن الكتاب اجلامعي نافذة  الآ

�شغرية مفتوحة على املعرفة، ت�شتطيعون اأن 

تو�شعوها بالرجوع اإىل مراجع كثرية جتدون 

عناوينها يف اآخر الكتاب. فالكتاب اجلامعي 

يقفك������م على ح������دود )املعرف������ة( ولكنكم لن 

تخالطوه������ا اإل يف م�ش������ادر امل������ادة املقررة 

�شلية. ومراجعها ون�شو�شها الأ

ونق������ول له������م: اإنك������م، يف المتحان������ات، 

أ�شئلة تتطلب التفكري والفح�ض  �ش������تواجهون ا

وا�شتقاللية الراأي. و�ش������تواجهون يف احلياة 

أ�ش������ئلة ومواقف مثلها، والكتاب اجلامعي ل  ا

يكفيكم يف احلالني.

ولكن هذا كله يذهب مع الريح. فقليل من 

الطلب������ة من يزور املكتبة العامة، ويندر منهم 

من يعود اإىل م�شادر املادة ومراجعها. فهم، 

غل������ب، يكتفون بالكت������اب اجلامعي.  على الأ

�ش������ئلة،  نف�ش������هم موا�ش������يع الأ ورمبا قّدروا لأ

فاكتفوا ببع�شه.

فعلى هذا النحو تتخرج من اجلامعة ن�شخ 

مكرورة من الطلبة، هي، يف حقيقتها، ن�شخ 

مبتورة من الكتاب اجلامعي الذي قروؤوه. ثم 

هم، يف المتحان، يتناولون ال�شوؤال املطروح 

م������ن جانب������ه التقريري، ون�ش������طر نحن، يف 

م������ر، اإىل اأن ناأخذ هذا كله بالنظر،  نهاية الأ

ثم ن�شطر اإىل التنازل �شيئاً ف�شيئاً، ا�شتجابة 

لواقع احلال القائمة، فتف�ش������د خطة الدر�ض 

كله������ا، وي�ش������يبنا، بعد كل امتح������ان اإحباط 

�شديد!

ولكّنا، مع ذلك، نعود اإىل ال�ش������رية نف�شها 

يف مطلع العام التايل. ونقول لطلبتنا الكالم 
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أ�ش������ئلة  نف�ش������ه، ونعر�������ض عليهم مناذج من ا

الدورات ال�ش������ابقة، ونحلل عنا�رشها معهم، 

ونت������وىل الرد عليه������ا اأمامه������م، كاأنا نرف�ض 

الهزمية والت�ش������ليم بواقع احل������ال. اإذ ينبغي 

اأن تظل الغاية من التعليم، بناء ال�شخ�ش������ية 

وحتري������ر الفكر، وتغذية الن������زوع اإىل فح�ض 

�شئلة يف  راء املطروحة. وينبغي اأن تظل الأ الآ

المتحانات تعك�ض هذا النزوع. 

-3-
دب العبا�شي مثاًل، ينبغي،  اإن درا�ش������ة الأ

حت������ى تكون مثمرة، ننتفع بها نحن اليوم، اأن 

تنتهي بالدار�ض، من بع�ض نواحيها، اإىل فهم 

بداع في������ه، والعوامل التي هيَّاأت له  وجوه الإ

دب يف الع�رش  أو �ش������اعدت عليه. ودرا�شة الأ ا

العثم������اين ينبغي اأن تنتهي بالدار�ض اإىل فهم 

أ�ش������باب اجلمود والعقم فيه، والعوامل التي  ا

أ  أو �شاعدت عليهما. فبهذا يتهيا هيَّاأت لهما ا

أ�ش������باب  أو ا أ�ش������باب الزدهار ا لن������ا اأن نفهم ا

دبي خا�شة، ويف الفكر  اجلمود يف الفكر الأ

طالق. ث������م يتهياأ لنا، م������ن بعد، اأن  عل������ى الإ

ن�شّخر هذه املعرفة يف در�ض حياتنا الفكرية 

دبية على ال�شواء. والأ

دب العبا�شي  فاإنا، لو طرحنا، يف مادة الأ

هذا ال�شوؤال، مثاًل:

»اأي الفنني كان، يف نظرك، اأقوى متثياًل 

أم  حلياة الع�رش العبا�ش������ي العامة: ال�ش������عر ا

مثلة الالزمة«. النرث؟ علل ملا تقول: مع الأ

فهل ي�شتطيع الطالب اأن يجيب عن هذا 

ال�ش������وؤال، ما مل يكن، خالل العام الدرا�ش������ي، 

دب العبا�ش������ي،  اأط������ال التاأم������ل يف مناذج الأ

ووعى اأهم ن�شو�شه، وات�ش������ل باأبرز كتابه؟ 

وه������ل يكفيه هذا كله، ما مل يكن، يف در�ش������ه، 

خالل العام الدرا�ش������ي، ناق�ض ووازن وبحث 

وفكر؟

ويف جمال النقد العربي احلديث، ميكن 

اأن يطرح مثل هذا ال�شوؤال.

أثراً  أي������ك، كان اأقوى ا »اأي النقدين، يف را

يف حرك������ة النق������د العربي احلدي������ث: النقد 

أم النق������د الغربي احلديث؟  العربي القدمي ا

علّل ومّثل، وق������ف يف اإجابتك، على اجلانب 

الفني وحده«.

جابة عنه،  فهذا ال�ش������وؤال ل ينفع، يف الإ

غري �ش������المة املنهج ال������ذي اتبع، خالل العام 

الدرا�ش������ي، يف در�ض املادة. ث������م اإنه يكاد يلم 

بروح املادة املطروحة كلها يف الكتاب املقرر، 

دون اأن يتورط يف التطويل.

وما يفيد، يف در�������ض البالغة مثاًل اآخر، 

اأن يح�شن الطالب ا�ش������تخراج بع�ض ال�شور 

البيانية من الن�ض، اأو معرفة موا�شع الف�شل 

أو  ثبات، ا أو موا�شع احلذف والإ والو�شل فيه، ا

التقدمي والتاأخري، اأو ك�شف بع�ض التحا�شني 
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البديعي������ة، ما مل يرتبط هذا كله بقدرته على 

بيان اأثرها يف الن�ض؟

جدى اأن يكون املدخل اإىل  ألي�ض يكون الأ ا

هذا كله، يقوم على فهم اللجوء، اأحياناً، اإىل 

أثر الكالم  �ش������لوب غري املبا�رش، يف تقوية ا الأ

أ�ش������اليب التعبري عن  يف النف�������ض، واإىل ربط ا

املعاين، مبقا�ش������د املتكلم اأو ح������ال املتلقي، 

والتمثي������ل لها ب�ش������ور ننتزعها م������ن حياتنا 

نف�ش������ها، ومن الط������رق التي نلج������اأ اإليها يف 

التعبري عن حاجاتنا منها؟

❁    ❁    ❁

امله������م اإذن اأن يتحرك العقل يف الدر�ض، 

ثم اأن ننجح يف اختبار حركته وقيا�ش������ها يف 

ورقة المتحان. هذا هو حمور العملية كلها. 

وىل، فما �شيء مينع،  فاأما معطيات الدر�ض الأ

أي������ي، اأن تكون كله������ا يف اأيدي الطالب،  يف را

مر اإيّل يف  يف قاع������ة المتحان. ول������و كان الأ

بحت لهم اأن ي�شحبوا كتبهم اإىل  الختيار، لأ

قاعة المتحان: اإذ ما ينفع الكتاب يف �شوؤال 

مطروح، يتطل������ب عمل العقل واملوازنة وفرز 

أبنية فكرية جديدة، من  احلقائق، وتركي������ب ا

اأحجارها؟

-4-
جراء، ل������و مت اإقراره، لنتهى  اإن هذا الإ

بنا اإىل �ش������ياغة ال�ش������وؤال، يف امتحان املادة 

املقررة، �ش������ياغة ت�ش������تدعي عمل العقل ل 

عمل الذاك������رة وحدها. وانتهى هذا، بدوره، 

أ�ش������لوب يف الدر�ض، خالل العام  اإىل اختيار ا

الدرا�ش������ي، يبعد عن النهج التقريري، و�شب 

املعلومات املحفوظة واملكتوبة، اإىل نهج اآخر 

يعتمد مناق�شتها وتقليب الراأي فيها، وو�شلها 

بحياة الطالب وجتربته الذاتية.

ثم لبد اأن يحفز هذا النهج قوى الطالب 

اإىل التاأمل يف حقائق املادة املدرو�شة، والرجوع 

يف ا�ش������تكمالها اإىل مظانها ومراجعها، واإىل 

البحث عنها يف املكتبات العامة اأو اخلا�شة، 

فتقوى بذلك �ش������لته بها، وهي ال�ش������لة التي 

يام، يف حياة  تكاد اأن تكون مقطوعة هذه الأ

معظم الطلبة!

❁    ❁    ❁
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وبع������د هذا، فم������م نخ������اف؟ اإن الطالب 

لو ان�ش������غل بكتاب������ه، يف هذه احلال، اأ�ش������اع 

ن �ش������اعته حمدودة. ولو ا�شتعان  المتحان، لأ

ببع�������ض املعارف في������ه، يف تركي������ب حقائق 

جديدة، ممهورة بخامت������ه الفكري اخلا�ض، 

لكان يف هذه ال�شتعانة بالكتاب ما ي�شوغها، 

ول������كان عمله يف المتحان �ش������ورة من عمله 

يف احلياة نف�ش������ها من بعد، ومقدمة لتمر�شه 

باأ�شاليب الدر�ض والبحث والتفكري يف حقائق 

جديدة و�شياغتها وتقدميها اإىل النا�ض.

اأمتنى اأن ن�ش������ل اإىل الي������وم الذي يدخل 

فيه الطالب قاعة المتحان كما يدخل قاعة 

البحث، ل مننع عن������ه فيها كتاباً ول معجماً 

أ�شئلة ل  طالق. ون�شاأله اأن يجيب عن ا على الإ

ي�ش������ب فيها ما اختزنته ذاكرته من معارفها 

أياً  املحفوظة اإىل حني، ولكن ي�ش������وغ فيها را

أبنية  فكار واحلقائق، يف ا �شياء والأ ذاتياً يف الأ

فكرية متنا�ش������قة تقوم على ح�شن ال�شتدلل 

و�شالمة املنطق ودقة التعبري.

❁    ❁    ❁

ث������م اإن الطال������ب قد ي�ش������تغني، يف قاعة 

المتح������ان، بع������د هذا كله، ع������ن التفكري يف 

أ�ش������اليب الغ�ض، وابتكارها اأحياناً، لتح�شيل  ا

أو ابتزازها  وراق املحمولة، ا املعلومات من الأ

وا�ش������تدرارها من زمالئه يف القاعة. وبهذا 

ن�شتغني عن تكثري املراقبني!

خر لله������م الرتبوي.  وهذا ه������و الوجه الآ

ولعل������ه ل يخل������و من الطرافة، عل������ى ما فيه 

من غرابة امل�ش������لك، ذلك وج������ه »التفنن« يف 

»ابتكار« و�شائل الغ�ض يف قاعات المتحان، 

وقات التي ت�شيع فيه وتعني  فادة من الأ والإ

على اإف�شاد التقومي.

أتيح يل اأن اأطلع على �شور من هذه  وقد ا

أزال، اإىل اليوم، اأمتلى طرافتها  املبتكرات، ما ا

واأح�ش������ي اخل�شارة فيها. لقد عر�شوا علينا 

يوم������اً، يف اأح������د جمال�ض اجلامع������ة، »وثيقة 

الغ�ض« التي �ش������بطت مع اإحدى الطالبات: 

أ�شها، وقد طرزته  املنديل الذي ت�شده على را

مبقرر املادة المتحاني������ة، وبلغت، يف كتابته 

آيات  آية من ا وتدوي������ره، حّد الروعة، ف������كان ا

التحبري و»الت�شميم«. ولو اأن الطالبة بذلت 

يف الدر�������ض والتفك������ر ما بذلت يف ت�ش������ميم 

املنديل، وهند�ش������ة خطوط������ه، لبلغت درجة 

النجاح.

وكن������ت يوماً اأج������ول يف قاعة من قاعات 

أي������ت اإح������دى  المتح������ان، يف اجلامع������ة. فرا

الطالب������ات متد يده������ا فرتفع �ش������عرها عن 

رقبته������ا من اخللف، كاأنه������ا تتخفف من حر 

القاعة، ثم تعود فرت�ش������له، وتر�شل معه زفرة 

ق�شرية تظهر اأن احلر اأ�شناها. ولفت نظري 
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أنها كانت ترفع �ش������عرها وتر�شله يف فوا�شل  ا

زمني������ة تكاد تكون رتيبة، وغلبني ال�ش������ك ومل 

اأدر ما اأفعل.

فا�شتدعيت اإحدى املراقبات، يف غفلة من 

املراقبني، و�شاألتها هم�شاً اأن تفاجئ الطالبة 

وترفع �شعرها على نحو ما كانت تفعل هي، 

فوجدن������ا معلومات علمي������ة دقيقة كالرموز، 

مكتوبة على الرقبة، ت�شتمليها الطالبة التي 

أذنها،  تقع������د خلفها، ثم تعود فتهم�ض بها يف ا

أنهمنا ا�شرتكتا يف  تتعاونان يف النفع، ويبدو ا

داة«! حت�شري »الأ

ثم اإن������ى راأيت م������ن �ش������ور »التفنن« يف 

قاعات المتحان، ما ل ميكن ح�رشه، ويطول 

الكالم في������ه، ول يغني فيه الوعيد والتهديد 

والتفنيد، ول دواء في������ه اإل مراجعة طرائق 

التعليم، على النهج ال������ذي بداأت به الكالم، 

ليكون الك�ش������ب فيه عاماً يعّم جانب اللتزام 

احلق يف ميادين الرتبية كلها.

¥µ
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 Percy Shelley )1792-1822( نكليزي بري�شي �شيلي دافع ال�شاعر الإ

أراد  ع������ن عاطف������ة احلب، دفاعاً قوياً، واعترها �ش������اأناً ل غنى عن������ه، اإذا ما ا

ن�شان التحّرر من �ش������تى العيوب والنواق�ض، التي تكتنف طبيعته الب�رشية،  الإ

يثارية، وهو نقي�ض  أيه ينطوي على الإ وتعرقل ارتقاءه وكماله، واحل������ب يف را

ناني������ة املذمومة، وم������ا ينتج عنها من �رشور واأحقاد، تبث ال�ش������طراب يف  لالأ

احلياة الب�رشية، وت�شيبها بالنحطاط والتدهور، ويف ق�شيدة له حملت عنوان 

ي �شيلي واحلبشي �شيلي واحلبشي �شيلي واحلب شبري�شبري�

 كاتب �سوري.

 �لعمل �لفني: �لفنان �سادي �لعي�سمي.

❁

˜

❁
د. غالب �سمعاند. غالب �سمعان



بري�ضي �ضيلي و�حلب

311 �لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

 )Love’s Philosophy احلب  )فل�ش������فة 

ينظر ه������ذه العاطف������ة ال�ش������امية باعتبارها 

عاطفة تهيمن على الكون، وت�ش������كل جوهره، 

ال������ذي يفي�ض على كاف������ة املظاهر احلياتية 

أو روح اهلل  والطبيعي������ة فيه، فروح احل������ب ا

بدي،  ّويل، والكائ������ن الأ ال������ذي هو الن������ور الأ

حت������ّرك الكائنات ك������ي تتالق������ى، وفق ذلك 

له������ي املقّد�ض، الذي ينبغي له اأن  القانون الإ

ي�رشي عل������ى الكائنات الب�رشي������ة، بالطريقة 

ذاتها التي تقّدم انطباعاً، باأن ال�ش������اعر قد 

جتاوز القوانني املو�ش������وعية، وتبنى ظاهرة 

كرث  احلب الطبيع������ي، باعتب������اره التجربة الأ

كرث تعبريا عن الطبيعة الب�رشية،  اأهمية، والأ

وهو اإذ يتقّدم يف هذا الجتاه، ل يبدو متاأثرا 

اإىل درج������ة الرتكا�ض العنيف، اإزاء العراقيل 

القائمة يف ال�ش������ياق الجتماعي، والتي متنع 

التق������اء اأي حبيبني، ما مل توافق ال�ش������لطات 

القانونية على التقائهم������ا، ومتنحهما احلق 

ال�رشعي باللتقاء، والعي�ض امل�شرتك. وبالرغم 

من اأن اعتبارات بري�ش������ي �ش������يلي لي�شت تلك 

العتب������ارات التي يجري تقبلها باأريحّية، يف 

البيئات الأخالقية املحافظ������ة، فاإنها اأقرب 

اإىل اجلوه������ر الأخالقي املاورائي. واملعروف 

اأن ج������ران خلي������ل ج������ران )1883-1931( 

عراف،  قد امتلك مياًل قوي������ا، اإىل جتاوز الأ

أن�ش������اأ  وا املتوارثة،  الجتماعي������ة  والقوان������ني 

أنه  عالق������ات غرامية اعترها طبيعية، على ا

عان������ى من تلك القوان������ني، وارتك�ض حيالها، 

دبية. وحر�ش������ا  بق������وة ظهرت يف موؤلفاته الأ

ميانية عامة،  من������ه على ذاتي������ة التجرب������ة الإ

وجتربة احلب القائمة داخل نطاقها، انتقد 

نكليزي ما قبل الرومانتيكي وليم  ال�شاعر الإ

 William Blake )1757-1827( بلي������ك

ال�ش������وابط الأخالقية الّرانية، التي تعرقل 

النا�ض، ومتنع الرتقاء الوجداين، والكتمال 

أنها تدعو اإىل حتقيقه،  اجلواين، بالرغم من ا

أنها حتّولت من �شوابط  وال�شبب يف ذلك هو ا

ذاتي������ة، اإىل �ش������وابط مو�ش������وعية خارجية. 

أولئك الذين يعرت�ش������ون على اأمثال هوؤلء  وا

دب������اء، ويتهمونه������م باأنهم غري  ال�ش������عراء والأ

اأخالقيني، لي�ش������وا على �شواب، فاحلب يف 

الواق������ع جترب������ة ذاتية، وتعب������ري طبيعي عن 

عواطف طبيعية، ولي�ض م������ن املعقول اإقامة 

فراد من اللتقاء، خوفا على  عراقيل متنع الأ

خالقّيات العامة، وعلى البناء الجتماعي  الأ

القائم، فهم مناذج ب�رشية متفّوقة، ول ميكن 

اأن يوؤدي اأمثالهم اإىل اإحداث اأي ا�ش������طراب 

اجتماعي، ولو كان اجلميع كمثلهم، لتقّدمت 

ن�شانية، وارتقت. احلياة الإ

أولئك املحافظني  وعل������ى كل حال، ف������اإن ا

خالقي������ة،  الذي������ن يفر�ش������ون ال�ش������وابط الأ

ل يكون������ون قادري������ن على اإجن������از ما يرمون 
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اإىل اإجن������ازه، يف الواق������ع، فف������ي م�رشحي������ة 

نكلي������زي وليم  )الع������ني بالعني( للكات������ب الإ

 William  )1564-1616( �شك�ش������بري 

Shakespeare تكون ال�ش������لطات يف اأيدي 
رجال ي�رّشفون �ش������وؤون الدولة، ولهم بنيانهم 

الأخالقي املحافظ، وهناك اأي�شا ال�شلطات 

الكهنوتية، التي متار�ض تاأثريها بالت�ش������ارك 

معهم، ومع ذل������ك فاإن العالق������ات الغرامية 

تعّم مدينة فيين������ا، يف اخلفاء، ويتم القب�ض 

عل������ى كلوديو�ض، واتهامه بارتكاب فاح�ش������ة 

الزنى، مع خطيبت������ه جولييت، ويحكم عليه 

النائب اأجنل������و باملوت، وهذا النائب املتزّمت 

املحاف������ظ، يق������ع يف غرام اأخ������ت كلوديو�ض، 

ويراوده������ا ع������ن نف�ش������ها، واإىل ذل������ك تنت�رش 

الدعارة يف ال�شواحي، انت�شارا يفر�ض اإعادة 

أنه يتم  تفعيل القوانني الأخالقية، والغريب ا

اإلق������اء القب�ض على من ارتكب خطاأ واحداً، 

باملقارن������ة مع م������ن ارتكب اأخط������اء متوالية، 

ودون انقط������اع، ولفرتة طويل������ة، وهكذا فاإن 

اأو�ش������اع البيئات الأخالقية، التي ي�ش������ّورها 

أنها تلك البيئات، التي  وليم �شك�شبري، تك�شف ا

يحيا فيها رجال اأخالقيون زاهدون، وقابلون 

للوقوع يف اخلطاأ، اإ�شافة اإىل جمهرة من غري 

ميانية  الأخالقيني، الذين يوؤمنون باملبادئ الإ

الأخالقية، ول ي�شتطيعون تطبيقها، واأخطر 

مر، انت�شار النفاق، وما يرافقه من  ما يف الأ

جناة النتهازيني، واته������ام من هم اأقل قدرة 

على اخلداع، والدفاع الغوغائي عن منافعهم 

اخلا�ش������ة، وعن ذواتهم. وعل������ى افرتا�ض اأن 

أي������دي الدوق  مور ق������د اآلت من ا مقالي������د الأ

فين�شنتو، والنائب اأجنلو، والراهب لوران�ض، 

اإىل اأيدي رجال كبري�شي �شيلي، وجران خليل 

ج������ران، ووليم بليك، فاإن هناك من الدلئل 

ما يكفي، لالدعاء ب������اأن احلياة الجتماعية 

�ش������تكون اأكرث ارتق������اء وتقّدما، يف ظل هوؤلء 

خريين. وم������ن ناحية اأخ������رى فاإن جتربة  الأ

احلب الطبيعي ال�شامي، تظهر تلقائياً اأحياناً، 

دباء وال�ش������عراء، ففي ق�شيدته  يف جتارب الأ

الرومانتيكية )حتت الغ�شون( ي�شف ال�شاعر 

أبو القا�ش������م ال�ش������ابي  العرب������ي الرومانتيكي ا

)1934-1909( لق������اءه احلميم مع حبيبته، 

يف اأح�ش������ان الطبيع������ة، ويعت������ر القبلة التي 

تبادلها قد�شّية، ول ين�شى بالرغم من هذا، 

أنه اقرتف اإثماً، ولكنه يتجاوزه، ويعتره اإثما  ا

مقّد�ش������اً، وهو ما يعن������ي اأن احلب الطبيعي 

اأعمق من احلب، الذي ينطوي على مراعاة 

عراف القائم������ة. وبالطبع ما من  �ش������املة لالأ

اإ�ش������ارة لدى بري�شي �ش������يلي اإىل اعتباره حّبه 

ثم،  الطبيع������ي، ينطوي على اأدنى قدر من الإ

وهو ما يعن������ي تفّوقاً اأخالقياً، وحتّرراً تاماً، 

من املعايري املو�شوعية.
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�ش������يلي  آراء  ا اإن  والواق������ع 

كافية،  أدل������ة  ا تق������ّدم  ومواقفه، 

تل������ك  عل������ى  انطوائ������ه  عل������ى 

بعاد املتعالية  العاطف������ة، ذات الأ

وعل������ى   Transcendental
كونه������ا املح������ّرك ال������ذي يحفزه 

عل������ى القي������ام باأفعال������ه، الت������ي 

الثورية،  بالراديكالية  ات�ش������فت 

الجتماعية  امل�ش������تويات  عل������ى 

وال�شيا�ش������ية والديني������ة، وثم������ة 

توافق بني تعابريه يف الق�شيدة 

وح������دة  ومذه������ب  املذك������ورة، 

الذي   Pantheism الوج������ود 

يعتر اهلل والكون املادي، �ش������يئاً 

واح������داً، ومع ذلك ف������اإن اإميان 

�شا�شي، اإمنا هو اإميانه  �شيلي الأ

فالطونية، باأكرث من  فكار الأ بالأ

فكار واملبادئ الأخالقية املاورائية  اإميانه بالأ

التقليدية، التي اأ�شمر نحوها �شكوكا كبرية، 

ب������رزت يف بع�ض م������ن موؤلفاته، وحتديدا يف 

أ�ش������دره عندما كان طالبا يف  الكتّيب الذي ا

أثار حفيظة  مر الذي ا أوك�ش������فورد، الأ جامعة ا

كادميي������ني يف اجلامع������ة، الذي������ن اأقدموا  الأ

عل������ى طرده، وعندما ح������اول والده التدخل، 

أنه على و�ش������ك النج������اح يف اإعادته اإىل  وبدا ا

اجلامع������ة، فاإن �ش������يلي رف�������ض الرتاجع عن 

أ التاأزم احلاد مع والده، وهذا  اأقواله، ليب������دا

كله ي������دل على ميل باجت������اه التمرد والثورة، 

على اأو�ش������اع واقعية وفكري������ة ل يعتقد بها، 

ول ي�شتطيع العتقاد بها. وبالفعل فاإن هذه 

الب�رشي������ة املتفوقة،  النماذج  املواقف متّي������ز 

عاطفيا وفكريا، والت������ي ل تلقى من الواقع 

غري الرف�ض وال�شتنكار، ومن ذلك ما حدث 

يطايل جياكومو ليوباردي  لل�شاعر واملفكر الإ

 Giacomo Leopardi  )1798-1837(

الذي امتل������ك عبقرية اأ�ش������يلة، وقدرة على 
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التمرد والثورة على واقعه، اإمنا باأفكاره، وهو 

كرث اأهمية، ولي�ض باأفعاله وت�رشفاته  ال�شاأن الأ

الراديكالية التي ا�شتهر بها �شيلي، ومن ناحية 

اأخرى، فاإنه رف�ض اأديان اخلال�ض، ومل يتعلق 

فالطوين املثايل، ومل يوؤمن باإمكانية  بالفكر الأ

ن�شان، واإ�شالح العامل، وكمال اجلن�ض  ارتقاء الإ

الب�������رشي، وعندما و�ش������ل روم������ا قادما من 

بلدته ريكاناتي، التي اعتاد اأن ي�ش������عر فيها 

بالختناق، نتيج������ة املحدودية الفكرية التي 

ات�شف بها اأهلها، فاإنه اأدرك �رشيعاً اأن روما 

ب�شكانها، مل تكن اأف�شل حالً، وفق تقييماته، 

ت������ه تّرماً و�ش������يقاً، وعندما حاول  التي مالأ

�شفري برو�شيا يف البالط البابوي نيبور، وهو 

ملاين، التدخل ل������دى الكاردينال  العالم������ة الأ

كون�شالفي، وزير خارجية الفاتيكان، بق�شد 

العتن������اء باأمر ليوباردي، فاإن املحاولة باءت 

بالف�ش������ل، لدى اإ�رشاره على رف�ض اللتحاق 

بخدم������ة الكني�ش������ة، ومل يكن م������ن املعقول اأن 

يتقّبل ه������ذا العر�ض، وهو الذي يعتقد باآراء 

راء التي ينبغي ملن  مغاي������رة متاما، لتل������ك الآ

يخدم الكني�شة اأن يوؤمن بها.

ومن الناحية الواقعية فّر �شيلي بعد تلك 

ح������داث، وه������و ما يزال فتى يف التا�ش������عة  الأ

ع�رشة من عمره، مع هارييت وي�ش������ت بروك 

Harriet Westbrook التي كانت طالبة 
أ�ش������غر منه بثالث �ش������نوات،  يف املدر�ش������ة، وا

أ�ش������كوتلندة حيث تزوجا،  وحطا الرحال يف ا

أدبيا، كان������ت ثمرته  أ �ش������يلي ن�ش������اطا ا ليب������دا

وىل )امللكة ماب: ق�شيدة  ق�شيدته الطويلة الأ

فل�ش������فية( التي اأهداه������ا اإىل زوجته، والتي 

نكليزي  كانت نتاج تاأثره باأفكار الفيل�شوف الإ

 William )1756-1836( وليم غودوي������ن

Godwin الذي رف�ض الت�ش������لط باأ�شكاله، 
ودع������ا اإىل العقالنية وامل�ش������اواة، واإلغاء حق 

�شافة اإىل  امللكية، وال�ش������لطة ال�شيا�شية. وبالإ

أيرلندة،  نكليزي بزيارة ا هذا قام ال�ش������اعر الإ

ج������واء ال�شيا�ش������ية متام������اً،  وانخ������رط يف الأ

وا�شرتك بتوزيع املن�ش������ورات الثورية، وكتابة 

نظمة  الق�ش������ائد التي تف�ش������ح اخللل يف الأ

اإ�ش������قاطها.  القائمة، وتهاجمها، وتدعو اإىل 

ويف بيت وليم غودوين التقى ابنته ماري وول 

 Mary Wollstonecraft شتون غرافت�

أنها اأقرب اإىل روحه من  التي اأحّبها، ووجد ا

وىل، وهكذا فقد فّر معها باجتاه  زوجت������ه الأ

مر الذي اأورث هارييت  وروبية، الأ القارة الأ

آب������ة، واأدى اإىل انتحارها غرقا يف بحرية  الكا

يف مدين������ة لندن، وبعد تل������ك احلادثة بثالثة 

أ�ش������ابيع اأقدم �شيلي وماري على الزواج، كي  ا

يتمّكن قبل اأي �شيء اآخر، من �شمان حقوقه 

أبنائه م������ن هارييت، ومن  القانوني������ة ب�ش������اأن ا

ق�ش������ائده املعروفة له، ق�شيدته التي حملت 

 )Epipsychidion )اإبيب�شيكيدون  عنوان 
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وفيها يعل������ن التقاءه بالروح التي تتفق متاما 

مع روحه، ويتغنى باحلّب املنطلق �ش������واء كان 

اأفالطونيا اأم غري ذلك، ويف هذا دليل قوي، 

على اأن ما يحفزه من الداخل، اإمنا هو هذا 

وىل،  احلافز الذي اأملى عليه هجر زوجته الأ

وموا�شلة البحث عمن هي اأقرب اإىل روحه، 

أداءه من الناحية  واأكرث ات�ش������اقاً معها، اأي اأن ا

أداًء مثالياً،  ال�ش������يكولوجية الأخالقية، يبقى ا

أنانياً، باأي  أداء ا بالرغم من كل �ش������يء، ولي�ض ا

حوال، ولي�ض من املعقول اأن يكون  حال من الأ

أنانيا، اإىل احلد الذي يجعله ين�شى ما  فظا وا

حدث لتلك الزوجة امل�ش������كينة، واأغلب الظن 

أنه �شعر، وهو ال�شاعر الرومانتيكي الرقيق،  ا

أي�شاً، وبالقدرة على التكفري  مل وبالذنب ا بالأ

عن اإثمه، بالرغم من اأفكاره التحّررية الثورية، 

جل غرقا، بالطريقة نف�شها  واأخرياً وافاه الأ

الت������ي ماتت بها هارييت، وقبيل ذلك حتّدث 

يف ق�شيدته )اأدوني�ض Adonais( التي رثى 

خر جون كيت�ض  بها ال�ش������اعر الرومانتيكي الآ

)John Keats )1795-1821 ع������ن املوت 

أنه اأزمع  اخلا�ض ب������ه، ويف هذا اإ�ش������ارة اإىل ا

قدام على �ش������لوك راديكايل ختامي، ي�شع  الإ

حّدا حلياته بالطريقة التي يرت�شيها لنف�شه، 

وه������و النموذج الأخالقي املثايل الثوري، غري 

آراء اأخ������رى ب�ش������اأن موته غريقا،  اأن هن������اك ا

ومنها قيام عمالء احلكومة الريطانية بتتّبع 

ن�ش������اطه، مذ اأقدم على حترير املن�ش������ورات 

الثوري������ة وتوزيعها، وعل������ى مهاجمة النظام 

الريطاين القائم، يف ق�شائده من مثل )قناع 

الفو�شوية(، ومع ذلك يبقى احتمال اإقدامه 

على اإجناز موته اخلا�ض به، احتمالً حقيقياً 

وقوّياً يف اآن معاً.

دب والف������ن توجد حوادث  ويف تاري������خ الأ

كثرية م�ش������ابهة، ولي�ض من املعقول اأن نحكم 

أنانيني،  على ال������رّواد العباقرة باأنه������م كانوا ا

وغ������ري اأخالقيني، ملجّرد تطلعهم اإىل اأهداف 

أة تتفق  �ش������امية، اأو حماولتهم البحث عن امرا

اجتاهاته������ا الروحية م������ع اجتاهاتهم، ففي 

ني������ادة( التي نظمها ال�ش������اعر الروماين  )الإ

 BC( Virgil 19-70( الق������دمي فريجي������ل

أثناء رحلته اإىل روما،  يلتقي البط������ل اإينيا�ض ا

امللكة ديدو يف قرطاجة، والتي تقع يف حبه، 

أنه يخلفها وراءه، ويتابع انطالقته وراء  غري ا

مقا�شده، التي ل يقدر على التنكر لها، وهو 

ما ميالأ قلبها بالكاآبة، ويدفعها اإىل النتحار 

ملاين  أملاً عل������ى فراقه له������ا. واملو�ش������يقار الأ ا

 Richard ريت�شارد فاجرن )1813-1883( 

وىل مينا  Wagner يتخل������ى عن زوجت������ه الأ
أة اأقدر منها على  بالنر، عندما يلتقي ام������را

جمارات������ه، وتقدمي العون له، يف رحلة احلياة 

بداعية، واأخرياً يقع يف غرام كوزميا ابنة  الإ

املو�ش������يقار فران������ز لي�ش������ت )1811-1886( 
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Franz Liszt وزوج������ة اأح������د اأ�ش������دقائه، 
ويتزوجها بعد فراره معها باأعوام. وكمثلهما 

فاإن ج������ران خليل ج������ران )1883-1931( 

الذي انتمى اإىل بنيان �ش������يكولوجي اأخالقي 

م�شابه، واأحب كثريات، وقف حّبه الكبري على 

�شلمى كرامة، واأهدى موؤلفات له، اإىل ماري 

ها�ش������كل، بكلمات توحي ب������اأن العالقة التي 

تربط������ه بها روحية وعميق������ة، وتنطوي على 

رواح  عاطفة احلب احلقيقي، ويف موؤلفه )الأ

املتمردة( وحتت عنوان »وردة الهاين« يروي 

لنا حكاية زواجها من ر�شيد بك نعمان، الذي 

يكره������ا باأكرث من ع�رشين عاما، والذي تعلق 

بها جلمالها، واأغدق عليها العطايا الثمينة، 

خريات،  وجعلها حم������ط اإعجاب الن�ش������اء الأ

والرج������ال الذي������ن فاقهم برثائ������ه، وميله اإىل 

زي������اء الع�رشي������ة، عل������ى الطراز  انتق������اء الأ

�شافة اإىل متتعه باملع�رش الطيب،  الغربي، بالإ

والأخالق التقليدي������ة املحمودة، وحتّدره من 

�ش������ل ال�رشيف،  عائل������ة معروفة بالنبالة، والأ

غري اأن زوجت������ه التي كانت يف الثامنة ع�رشة 

من عمره������ا، عندما تزوجه������ا، تتمّرد على 

واقعها، ال������ذي يخلو من احل������ب احلقيقي، 

كاذيب  ها الأ ويت�ش������ف باملحدودية التي متالأ

والنف������اق واخلب������ث، وجران خلي������ل جران 

ي�ش������تمع اإىل �شكوى ر�ش������يد بك نعمان، الذي 

اأ�ش������ابه النحول والقن������وط، ومل يعرف ال�رش 

الكام������ن وراء متّرد زوجته على حياتها معه، 

ول يوجد ما ي�شري اإىل اإمكانية معرفته لذلك 

ال�شبب، جراء افتقاره اإىل الن�شج الوجداين 

الكامل، واأخريا يلتقي وردة الهاين، وي�ش������مع 

منها ظروف متردها، وارت�شائها العي�ض مع 

�ش������اب فقري، وروحي املي������ول، يف بيت حقري، 

أنا�ض  بعيد عن بيوت املدين������ة، التي يقطنها ا

غري قادرين عل������ى اأن يحيوا باحلق، واحلب 

احلقيقي.

وجران ال������ذي يتعاطف مع ر�ش������يد بك 

نعمان، يتعاط������ف اأكرث مع وردة الهاين، التي 

مت������ّردت على واقع قائم عل������ى الرياء، وهنا 

أي�شاً اإ�شكالية اأخالقية حقيقية، فالنا�ض  تن�شاأ ا

وال�رشائع تعترها خائنة وزانية، وغري �رشيفة، 

لتخليها عن زوجه������ا، واختيارها العي�ض مع 

�ش������اب، دون اعرتاف من ال�رشيعة ب�ش������وابية 

هذا ال�ش������لوك، ور�شيد بك نعمان ينظر اإليها 

عر املنظار نف�ش������ه، اأما هي فتعتر نف�ش������ها 

�رشيفة متاما، اإذ اأقدمت على التمّرد، ودنيئة 

عندم������ا كانت حتي������ا يف بيت زوجه������ا، حياة 

ملوؤها النف������اق والك������ذب، واملظاهر الّراقة 

املخادع������ة، اأما ج������ران خليل ج������ران فاإنه 

يحّي������ي اإرادتها الثوري������ة، ويدافع عن وجهة 

نظرها، التي تطلب احلرية وال�شعادة، وتوؤمن 

باحلق والواجب، وبالنامو�ض ال�شماوي، ولي�ض 

ر�ش������ي الذي يحيا يف ظل������ه الب�رش. وعادة  الأ
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ما يتم التحدث يف حالة ال�ش������اعر بري�ش������ي 

�ش������يلي عن تبنيه لقانون اأخالقي من�شق عن 

الكني�شة، ب�شكل جذري، وعن ات�شافه من ثم، 

نانية، وقيامه باأفعال غري اأخالقية، كطلب  بالأ

امل������ال، وعدم اإعادته بحّج������ة اأن رجل الفكر 

امل�������رّشع، يحق له اأن يفعل ذلك، ما دام يقدم 

للنا�ض وللب�رشية جمعاء، ما هو اأثمن من املال 

�شكالية،  بكثري. ويبدو اأن هذه العتبارات الإ

نكليزي بول  قد لقت �شدى لدى الكاتب الإ

جون�شون Paul Johnson الذي هاجم يف 

موؤلف������ه )املثقفون Intellectuals( ع�رشين 

من �ش������ناع الثقافة يف القرنني التا�شع ع�رش 

والع�رشين، وكان ال�شاعر بري�شي �شيلي واحداً 

أنانيني، وغري اأخالقيني، على  ممن اعترهم ا

أقّروا  اأن م������ن عرفوا ال�ش������اعر عن ق������رب، ا

بات�شافه بال�ش������تقامة والنزاهة، ونفوا عنه 

نانية متاماً، ويف موؤلفاته ل توجد  �ش������فة الأ

اإ�شارة اإىل غري الدعوة اإىل مكافحة الطغيان 

والق�ش������وة، والهيئات الجتماعية وال�شيا�شية 

آه فيها من جم������ود وعيوب  والديني������ة، مل������ا را

كثرية، وا�ش������تبدال احلب القادر على �ش������فاء 

نانية  دواء، التي يعاين منها العامل كله، بالأ الأ

والظلم، ووفق روؤية كتل������ك التي اأعلنها بول 

أة كوردة الهاين  جون�شون، ل بد اأن تكون امرا

�رشي������رة وزانية، وهذه احلقيقة تك�ش������ف عن 

وج������ود ثغرة كب������رية فيما يذه������ب اإليه هذا 

أنانياً،  الكاتب، لدى اعتباره بري�ش������ي �ش������يلي ا

وغري اأخالقي. ويف ق�شيدة له حملت عنوان 

يثارية  )حل������م ال�ش������اعر( تظهر نغمة م������ن الإ

ناين، فال�ش������اعر  داء الأ الت������ي تتنكر بقوة، لالأ

ل ي�شعى اإىل انتهاب امللذات الدنيوية، واإمنا 

اإىل الق������رتاب من املث������ال املاورائي الرفيع، 

والحتاد ب������ه، واأمام وجود التقلب الدائم يف 

العامل، والذي عّر عنه يف ق�ش������يدة )التقلب 

Mutability( مل يكن من �شبيل اأمامه، غري 
فالطوين. �رشار على املثال الأ الإ

اإيليا  وكان ال�ش������اعر العرب������ي اللبن������اين 

أب������و ما�ش������ي )1957-1889( ق������د راأى يف  ا

أنه  ق�ش������يدته التي حملت عنوان )ال�شاعر( ا

ملن ال�رشوري، ات�ش������اف ال�شاعر احلقيقي، 

يثاري������ة، التي لن يكون كذلك بدونها، اأما  بالإ

ناين،  الأ خالق������ي  اخلالعة، وال�ش������تهتار الأ

فلي�شت من �شفات ال�شاعر، ومن يت�شف بها 

أبدا، وما من اأحد يعتر اإيليا  لن يكون كذلك ا

أنانيا، اأو غري اأخالقي، بالرغم  أبو ما�ش������ي ا ا

أنه انتقد باحت������داد الأخالقية الزهدية  من ا

أداء النموذج  ال�شارمة، التي يعّر عنها عادة ا

أق������ر املتع  الب�������رشي املحاف������ظ املتزّم������ت، وا

الدنيوية احل�شية، واعتنق مبادئ تنتمي اإىل 

نه بب�شاطة امتلك  أدرية وال�ش������كوكية، لأ الالا

أك������رث اتزانا للحي������اة الواقعية، وميال  نظرة ا

حمافظا عاما، اأو حمافظا حترريا، اإن اأمكن 
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ا�ش������تخدام ه������ذا التعبري، ومل تك������ن له ميول 

أبداها بري�ش������ي  راديكالية ثورية، كتلك التي ا

�ش������يلي يف حياته، واأكرث من هذا فقد اعتر 

حا�شي�ض، واملتع احل�شية،  التنكر ال�ش������امل لالأ

أداء غري اأخالق������ي، ومع ذلك فاإنه  والدنيا، ا

ات�ش������ف بالأخالقية يف �ش������لوكاته احلياتية، 

أدباء حترريون  باأكرث مما ات�شف بها �شعراء وا

باأفعالهم، وحمافظون باعتقاداتهم، كاأبي نوا�ض 

أو�شكار وايلد )1854-1900(  )813-762( وا

Oscar Wilde. وم������ن ناحية اأخرى، فاإن 
آراءه ال�ش������كوكية التي تطال اليقني ال�شامل،  ا

جعلته اأكرث انفتاحا، واأكرث قدرة على ا�شتيعاب 

خرين، وعلى اإظهار التوا�ش������ع والت�شامح  الآ

ك������رث اأ�ش������الة، وعلى امتالك  ب�ش������ورتهما الأ

اجتاه اإن�ش������اين قادر بالفعل على اإجناز حالة 

ال�شالم، باأكرث من قدرة الأخالقيني، يف حال 

كونهم حمافظني ومتزمتني. وعندما يقال اأن 

بري�شي �شيلي امتلك �ش������كوكية جتاه الديانة 

التي انتمى اإليها، فاإنها ال�شكوكية التي قادته 

فالطوين، وهذا التطور الذي  اإىل اليق������ني الأ

انطوى عليه، اأقل �شاأنا من ذاك الذي اأحرزه 

دب  أبو ما�شي، على ب�شاطة �شاأنه يف الأ اإيليا ا

العاملي، على اأن ال�شكوكية لدى املحافظني، 

تكون دالة عل������ى التزّمت والنغالق، والعجز 

�شافة  خرين، بالإ الفكري عن روؤية ما لدى الآ

أنهم اأقل  اإىل العجز الوج������داين، الذي يعني ا

ق������درة على احلب، فاأتب������اع اأي نظام معريف 

اأخالق������ي ماورائي ميلك������ون يقينهم اخلا�ض 

نظمة  املوروث، و�شكوكيتهم املوروثة جتاه الأ

خرى، وهنا  املعرفية الأخالقية املاورائية الأ

يت�ش������ح اأن اأمثال بري�ش������ي �ش������يلي واإيليا اأبي 

ما�شي، اأقدر على احلّب ممن يهاجمونهما، 

أو غ������ري اأخالقيني.  أنانيون، ا أنهم������ا ا وي������رون ا

واإن جم������رد تخلي املرء عن العقيدة القائمة، 

فالطوين املثايل، ل يعني  واعتناقه الفكر الأ

اإحل������اداً حقيقياً، واجنراف������اً وراء اخلالعة 

أنه ا�ش������تبدل اإميانا  والفجور، وكل ما هنالك ا

باإميان اآخر، وعقيدة بعقيدة اأخرى.

مر اأن يكون �ش������عراء  أغ������رب م������ا يف الأ وا

أدائهم احلياتي،  وكتاب، غري اأخالقي������ني يف ا

أو�ش������كار وايلد  كاأبي نوا�������ض )814-756( وا

الوق������ت  يعرتف������وا يف  واأن   ،)1854-1900(

نف�شه، بالعقيدة الأخالقية املاورائية القائمة، 

ويوؤمنوا بتعاليمها، ويتخلوا لحقا عن الرذيلة، 

ليلتحقوا بركب الفا�ش������لني، دون اأن يعترهم 

أنانيني، رغم اأن اأداءهم احلياتي  املحافظون ا

لدى اندفاعه������م وراء امللذات الدنيوية، اإمنا 

أداء اأناين متاما، اأما �ش������يلي فلم يعرف  ه������و ا

اخلالع������ة بهذا املعنى، ط������وال حياته، وظل 

أ�ش������ا�ض  م������ن البداية اإىل النهاية، موؤمنا باأن ا

ال�ش������عر ينبغي اأن يكون اأخالقيا، وداعيا اإىل 

الف�ش������يلة، وغري تعليم������ي اأو وعظي، يف اآن 
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معا. والواقع اإنه اندف������ع وراء هذه العاطفة 

اندفاع������ا كبريا، وعّر ع������ن حاجته اإىل تلقي 

أوق������ات املحنة، وما  الع������ون من احلبيبة، يف ا

اأكرثها يف حياته، على ما يظهر يف ق�شيدته 

 .)Indian Serenade غنية الهندي������ة )الأ

ولق������د عّر ج������ران خليل ج������ران يف بداية 

كتابه )دمعة وابت�شامة( وحتت عنوان »حياة 

احلب« عن م�ش������اعر م�ش������ابهة، وفيها يدعو 

حبيبت������ه اإىل ال�ش������تمتاع يف ف�ش������لي الربيع 

وال�شيف، واإىل م�شاندته يف ف�شلي اخلريف 

وال�ش������تاء، وهو ما يقّدم اإ�شارة قوية، اإىل اأن 

النماذج التي ت�ش������ابه بري�ش������ي �شيلي وجران 

خليل جران، تنطوي بالرغم من الراديكالية 

الثورية الت������ي اأعلنتها، على قدر من الوهن، 

ومع ذلك فان الراديكاليني الثوريني، قادرون 

أبو  عم������ال القتالية. ولي�ض ا تيان بالأ عل������ى الإ

الطيب املتنبي من هذا الطراز، وهو ال�شاعر 

بطال والبطولة يف  املقاتل ال������ذي احتفى بالأ

ميادين القتال، فما م������ن تطابق بني اأفكاره 

فكار الراديكالية الثورية التي دافع عنها  والأ

مفكرون كجان جاك رو�شو )1712-1778( 

Jean Jacques Rousseau يف فرن�ش������ا، 
والتي تبناها عامة النا�������ض، وزعماء الثورة، 

أنهم �ش������ادقون  ومنظروه������ا، وعلى افرتا�ض ا

بالفعل، وممن يدعون اإىل ال�شالم، ويب�رشون 

باحلب، فاإن ميلهم اإىل اإراقة الدماء، والنتقام 

م������ن اأعدائهم، اأكر بكثري مم������ا لدى منوذج 

أ�شاد  أر�شتقراطي كاأبي الطيب املتنبي، الذي ا ا

بالبطولة باعتبارها دليال على التعايل الذاتي 

قبل اأي �شيء اآخر. وفيما يتعلق باحلب اأظهر 

أدلة قوية على امتالئه بعاطفة  أ�ش������عاره، ا يف ا

أة، وجتاه اأقاربه  احلب ال�ش������ادقة، جتاه املرا

واأحبابه واأ�ش������دقائه، ومل تظهر فيها اإ�شارات 

أو اإىل اأن فوؤاده واهن، واأ�ش������عف  اإىل الوهن، ا

م������ن اأن يكاب������د عواطف احلب، وي�ش������يطر 

عليها. ومن عالئم نفوذ احلب يف قرارة نف�ض 

بري�شي �ش������يلي، وانطوائه عليه بقوة، اعتباره 

رادة احلقيقية  احلب قوة مدّم������رة، فكاأنه الإ

التي كانت حتّركه من الداخل، والتي ت�ش������م 

خرى،  حتت لوائها كل احلواف������ز الب�رشية الأ

رادة،  اإىل احلد الذي جعلها تتخذ �ش������ورة الإ

ملاين  أق������ره الفيل�ش������وف الأ باملعن������ى ال������ذي ا

 Arthur  )1860-1788( �ش������وبنهاور  آرثر  ا

Schopenhauer وما يلف������ت النظر هنا، 
رادة قوة مهيمنة،  اأن هذا الفيل�شوف اعتر الإ

نانية والطمع، واأن  ن�شان باجتاه الأ وتدفع الإ

ال�شيطرة عليها تتم عر الفن والأخالق، واأهم 

ما فيها ال�شفقة واحلنو، وهنا يتدخل العقل 

ن�ش������ان  رادة، وحترير الإ لوقف اإم������الءات الإ

من اإمالءاتها، واملعان������اة الناجمة عنها. اأما 

أبدا، بل  ناين ا �ش������يلي فلم مير بهذا الطور الأ

أ م�ش������واره احلياتي مزّودا بعاطفة احلب،  بدا
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أو  والقيم الأخالقية املثالية، وغري التقليدية ا

املحافظ������ة، وهكذا بدا احلب قوة مدّمرة يف 

حياته، وهذه احلقيقة رمبا تقدم دليال على 

فالطونية، اأقدر من غريها على اإعالء  اأن الأ

�شاأن احلب يف العامل.

 Julian ويف ق�شيدته )جوليان ومادالو

and Maddalo( الت������ي ه������ي عب������ارة عن 
حم������اورة بينه وبني ال�ش������اعر ل������ورد بايرون 

يق������رر   Lord Byron  )1788-1824(

ن�ش������ان يف هّوة  اأن احل������ب قادر على اإلقاء الإ

اجلن������ون، واأخريا يلتقيان م������ع رجل جمنون، 

فقد عقله بتاأثري احلب، وي�ش������تمعان منه اإىل 

حكايته. ويف ق�شيدته )هروب احلب( يحذر 

رادة، من العقل  ه������ذه العاطفة التي ه������ي الإ

الذكي، وللظاهرة ح�شور يف ق�شيدة جران 

م�ض(، الت������ي يحاول فيها  خلي������ل جران )بالأ

اتهام احلب باأنه عاطفة مدمرة، وقادرة على 

تكديره واإ�ش������عافه، ج�ش������دياً وروحياً، واأمام 

ه������ذه احلال الت������ي تنقلب فيه������ا العواطف، 

م������ن حال������ة النط������الق الع������ارم، اإىل الذواء 

وال�ش������محالل، فاإنه ي�شتنبط كبري�شي �شيلي 

مفهوم »العقل ال�شليم« الذي يعني ال�شتغناء 

عن عاطفة احلب القوية، التي تكّدر اجل�شم 

والروح، ودائما تك������ون التطورات الوجدانية 

م�ش������ابهة، عندما تكون النماذج الب�رشية من 

النوع العاطف������ي، ورمبا اأمك������ن الدعاء باأن 

رادة، تنطوي  القدا�ش������ة التي تعني قط������ع الإ

يف قراراتها، على عواطف جيا�ش������ة، وقادرة 

على اإنه������اك الكيان الب�رشي، واأن امل�رشوعني 

أي�ش������ا، على مثل  البوذي والرواقي ينطويان ا

أنهما  تلك العواطف اجليا�ش������ة، بالنظر اإىل ا

ينتهي������ان باإخمادها وقطعها متاماً. واإذا كان 

هن������اك من ميت������دح جمنون ليل������ى، امتداحاً 

قوي������ا، ويعتر تعلقه بليل������ى دليال على وجود 

عالق������ة وجودي������ة ماورائية عميق������ة تربطه 

به������ا، فاإن هناك من يعت������ره جمنونا بالفعل، 

ويتهمه اتهامات تت�شف باخلطورة. وقدميا 

  ) �شعى ال�شاعر اليوناين لوكريتيو�ض )96-55

BC Lucretius اإىل تبي������ان اأهمية التحرر 
 Venus من احلب، والكتفاء مبتع فينو�ض

وهو م������ا يعني الحتفاظ بعقل �ش������ليم، غري 

أن �ش������يلي بالرغم من كل نزعاته التحررية،  ا

اأقر يف ق�شيدته )اأدوني�ض( اأن اجل�شد »بيت 

ال�ش������هوات« وهو ما يتف������ق متاما مع النظرة 

الديني������ة، املحافظة التقليدية، ودائما هناك 

ن�ش������ان، وما من  ق������وة حتاول ال�ش������تئثار بالإ

�ش������بيل اإىل وقف اندفاعها غري تدخل العقل 

ال�شليم.

ومما هو غريب لدى ال�ش������اعر الفرن�شي 

 Alfred )1810-1857( ألفرد دو مو�ش������يه ا

de Musset ان�رشافه اإىل اإن�ش������اء عالقات 
غرامي������ة دون انقط������اع، وانتقال������ه بطريقة 
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ع�شوائية، من اخلالعة والعربدة، اإىل احلب 

ج������در باأن يعت������ره املرء راقي������اً اإىل درجة  الأ

م������ا، ورمبا كانت عالقة احل������ب التي ربطته 

بالكاتبة الفرن�شية الرومانتيكية جورج �شاند 

)George Sand )1804-1876 اأف�شل ما 

يف حياته من عالقات ن�ش������ائية، والهام هنا 

اأن »اإرادة احل������ب« بقيت فعالة طوال حياته، 

أب������داً، اأي اأن ظاه������رة »العق������ل  ومل ترتاج������ع ا

ال�ش������ليم« مل تظهر يف حياته، بال�ش������ورة التي 

اأعلنها بري�ش������ي �شيلي، وجران خليل جران، 

مل، الذي مل ي�ش������تطع  واإىل ذلك ترافق حبه بالأ

التخل�ض م������ن احتداداته اإل �ش������اعة املوت، 

ويبقى اأن ظاهرة اخلالعة والعربدة عالمة 

فارقة يف �شلوكه، وهو اأحق باأن يتهجم عليه 

املحافظون، واأن يدعوا النماذج الراديكالية 

الثورية و�ش������اأنها، ويحاولوا اإن ا�ش������تطاعوا، 

تطبيق مبادئه������ا التحررية على ما بدر منها 

من �ش������لوكات، ولي�������ض مبادئه������م املحافظة، 

التي تنطوي على املحدودية، انطواء اأكيدا. 

خر توما�ض  نكليزي الآ واملاأثور عن ال�شاعر الإ

 Thomas  )1785-1866( بيك������وك  ل������ف 

داء  الأ ع������ن  ان�رشاف������ه   Love Peacock
الرادي������كايل الث������وري، واتزان������ه يف مواجهة 

ال�ش������وؤون احلياتي������ة املتنوعة، ومن �ش������منها 

�ش������اأن احلب، حيث توحي ق�ش������يدته )احلب 

والزم������ن( ب�ش������يطرة العقل عل������ى العاطفة، 

وعدم اجنرافه وراء احل������ب، اجنرافا يهّدد 

طماأنينة نف�ش������ه، و�ش������المة تفكريه، وعندما 

مات������ت هارييت وي�ش������ت بروك غرق������ا، فاإنه 

أ�ش������فق على م�ش������ريها التع�ض، وبالرغم من  ا

أبداه جران خليل جران نحو  �شفاق الذي ا الإ

ر�ش������يد بك نعمان، الذي اأ�شناه تخلي زوجته 

وردة الهاين عن حبه، ومتاعه الدنيوي، فاإنه 

اأبدى تفهما ملا قّدمته من تف�ش������ري ل�شلوكها، 

وتعاطف معها باأكرث من تعاطفه مع زوجها، 

وهو الكاتب املعروف بانحيازه اإىل املتمردين 

الثائرين على اأو�شاعهم، التي تعرقل منوهم 

الروحي، وجتعلهم �شجناء يف قف�ض ال�رشائع 

الب�رشية البالي������ة. ويف بداية القرن الع�رشين 

ظهر ال�ش������اعر العربي اللبناين خليل مطران 

دب  )1871-1949( ظهورا قوّيا، يف �شاحة الأ

العربي، وامتاز بتقدي������ره للحب، ورفعه اإياه 

اإىل مرتبة �شامية، تاأبى له النحطاط اإىل ما 

دونها من مراتب، واأهم ما مييزه قدرته على 

�ش������بط انفعالته، وعلى حتكيم عقله، ولقد 

روى ق�ش������ة حبه العميق يف ق�ش������ائده، واأبى 

بع������د وفاة حبيبته اأن يتخذ له حبيبة اأخرى، 

أنه  أنه اأخل�ض لذكراها حتى املوت، على ا اأي ا

أبدا،  فيما يتعل������ق بالدين، مل يتجاوز اأحكامه ا

ل بفك������ره ول باأفعاله، وهو م������ا اأقدم عليه 

فالطوين  بري�شي �شيلي، الذي تبنى الفكر الأ

املثايل.
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ومن موؤلفات اأفالط������ون التي اأقدم على 

نكليزي،  ترجمتها هذا ال�شاعر الرومانتيكي الإ

حماورة )املاأدبة The Symposium( التي 

ي������دور احلوار فيها حول احلب، حيث يعتره 

أه������م ع������ون تقدمه  فادرو�������ض Phaedrus ا

ن�شان، كي يتمكن من بلوغ الف�شيلة،  لهة لالإ الآ

أم������ا بوزانيا�������ض Pausanias فيف������رق بني  ا

احلب ال�شهوي اجل�ش������دي، واحلب الروحي 

أريك�شيماخو�ض  ال�شامي، وهي فكرة يتقبلها ا

Eryximachus الذي يفرت�ض وجود حب 
ن�شان  �ش������حي، واآخر مر�ش������ي، لي�ض لدى الإ

�شياء  فقط، بل لدى احليوانات والنباتات والأ

 Socrates أي�ش������ا، واأخريا يتحدث �شقراط ا

الذي يرى يف احلب رغبة يف اإدراك ف�شيلة 

والحت������اد بها. ويف حياته رمبا اأمكن اعتبار 

بري�ش������ي �ش������يلي ذلك ال�ش������اعر الذي اختر 

أن������واع احلب املختلفة، وح������اول الرتقاء اإىل  ا

اأكرثها �شموا، وثمة اأدلة على اعتباره احلب 

�شا�ش������ية املبثوثة يف العامل، والتي  العاطفة الأ

ب������دت احلافز املهيم������ن على ما �ش������واه من 

احلواف������ز، التي تنطوي عليها اإرادته. ويبقى 

أنه  أولئ������ك الذين اأحبوا ب�ش������دق، وا أنه من ا ا

أو باأخرى، احلب ال�ش������هوي،  اختر بطريقة ا

أو م������ا يعادله، �ش������واء يف  واحلب ال�ش������ويف ا

خرين، والوجود  أة، اأو مع الآ عالقته م������ع املرا

أنه انحط  باأكمله، وما من اإ�شارة واحدة على ا

اأخالقي������ا، من الناحية اجلواني������ة، ويبدو اأن 

أنف�شهم اأخالقيني  أداء الب�رش الذين يعترون ا ا

متام������ا، وينتق������دون بري�ش������ي �ش������يلي، يبقى 

أداء اخلطيب والزعيم  اأقرب ما يك������ون اإىل ا

ال�شيا�ش������ي اليوناين دميو�ش������تني )384-322 

BC( Demosthenes ال������ذي اأعل������ن اأن 
ثينيني، موم�ش������ات واإم������اء للمتعة،  ل������دى الأ

بناء ال�رشعيني، والواقع  وزوجات لرعاي������ة الأ

اإن هذه ال�ش������يغة اأقرب اإىل بنية املجتمعات 

الأخالقية املحافظة، وم������ا يحدث فيها من 

الناحية الواقعية، وحتى اإذا افرت�ض املرء اأن 

بري�ش������ي �شيلي قد ارتقى من حب ح�شي، اإىل 

أداءه  اآخر اأخالقي، فاإىل اآخر �ش������ويف، فاإن ا

أ  أنه بدا �شح ا أداًء جديراً بالتقدير، والأ يبقى ا

اأخالقياً، وانتهى اأخالقياً يف قرارة نف�ش������ه، 

وهو من هذه الناحية اأكرث انطواء على التفوق 

خالق������ي من ولي������م وردث وورث )1850- الأ

William Wordsworth )1770 الذي 

أبر�ش������ية تينرتن( من  انتق������ل يف ق�ش������يدته )ا

اإعالن �ش������حبة ح�شية مع الطبيعة، اإىل تاأثري 

اأخالقي، ومن ثم �ش������ويف، مع النتباه اإىل اأن 

أة، اخترت ال�شيغ ذاتها، ويف  عالقته مع املرا

مكان اعتبار بري�شي �شيلي  النهاية �شيكون بالإ

منوذجا اأخالقيا واإيثاريا، وقادرا على احلب 

احلقيقي، دون اأدنى ريب.
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دب العامل���ي، بري�شي �شيلي، ولي���م وردث وورث، اأفالطون  1- جمموع���ة م���ن املوؤلف���ني، دليل الق���ارئ اإىل الأ

واملاأدبة، ت: حممد اجلورا.

نكليزي، بري�شي �شيلي،  2- د. عبد الوهاب امل�شريي وحممد علي زيد، خمتارات من ال�شعر الرومانتيكي الإ

وليم بليك.

جنحة املتك�رسة، دمعة وابت�شامة، البدائع  رواح املتمردة، الأ 3- جربان خليل جربان، املوؤلفات الكاملة، الأ

والطرائف.

4- وليم �شك�شبري، العني بالعني، ت: زاخر غربيال، الكويت.

�- اأبو القا�شم ال�شابي، الديوان، دار العودة، بريوت.

ن�شانية. �- علي اأدهم، املحاورات، جياكومو ليوباردي، تراث الإ

ن�شانية. نيادة، فريجيل، تراث الإ �- د. اإبراهيم �شّكر، الإ

�- د. يو�شف ال�شي�شي، دعوة اإىل املو�شيقى، ريت�شارد فاجرن، عامل املعرفة.

�- د. حممد الرميحي، املثقفون، بول جون�شون، العربي، اأيلول ���1.

10- اإيليا اأبو ما�شي، الديوان، دار العودة، بريوت.

دب العربي، اأبو نوا�ض، اأبو الطيب املتنبي. 11- حنا الفاخوري، تاريخ الأ

12- رومان رولن، رو�شو: �شهيد الطغيان، اأقطاب املدر�شة الرومانتيكية.

آرثر �شوبنهاور، البوذية، الرواقية، ت: �شمري كرم. 13- املو�شوعة الفل�شفية، ا

14- تقدمي: جليل العطّية، وجوه عديدة لعا�شق واحد ا�شمه جمنون ليلى، العربي، اأكتوبر ���1.

ن�شانية. �شياء، لوكريتيو�ض، تراث الإ �1- د. اأحمد عبد الرحيم اأبو زيد، عن طبيعة الأ

ن�شانية. �1- د. علي دروي�ض، األفرد دو مو�شيه، الليايل، تراث الإ

�1- د. عادل العّوا، مقدمات الفل�شفة، احلب، جامعة دم�شق.

Encarta Encyclopedia 1- بري�شي �شيلي، اأو�شكار وايلد، وحدة الوجود�

Literary Encyclopedia، Love and Age، Selected Poems 1- توما�ض لف بيكوك�
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ماذا لوكنا اأمام �ش������فحة بي�ش������اء كبرية وفيها نقطة �ش������وداء �شغرية جداً، 

وقد يكون حجمها واحد باملليار من حجم البي�ش������اء، فاإننا �ش������ننظر اإىل تلك 

بي�ض من خاللها، حتى لو كان  فق الأ النقطة ال�ش������وداء ونعيد تف�ش������ري كل الأ

وجودها م�ش������ادفة دون تدبري اأو ق�ش������د، و�ش������وف نحمل تلك النقطة تف�شري 

ثنائية الوجود و�شوف ن�شل اإىل نتيجة مده�شة، وهي اأن هذه النقطة ال�شوداء 

أنه �ش������ارت من  �ش������ل وهي احلتمية وهي حكمة الوجود، وهذا يعني ا هي الأ

خ������الل التف�ش������ري اأكر مليار مرة م������ن حجم البيا�ض، تلك ق�ش������ة الغراب يف 

�لغر�لغر�ب و�أ�ساطريه �

�لقدمي و�لقدمي و�حلديث عر سعر سعر �لعربي � سل�سل� يف �

�أديب وناقد �سوري

 �لعمل �لفني: �لفنان �سعد يكن 

❁

˜

❁
خالد زغريتخالد زغريت
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ن�شانية م�شادفة حمل هذا الطائر  الذاكرة الإ

ن�ش������ان وراح يحملها كل  �ش������فات ل تروق لالإ

أ�ش������ود يف احلياة م������ن املوت والدمار  ما هو ا

واملاآ�ش������ي، وراحت تلك الذاكرة حتيك حوله 

�ش������اطري والق�ش�������ض، وتتالت  اخلرافات والأ

ديان يف تغذية تلك ال�ش������ورة  دبي������ات والأ الأ

حتى اأ�ش������بحت حتمل الوزن النوعي امل�شاد 

مل، وفيما ياأتي �شنقف عند ن�شاأة  للحياة والأ

رموز الغراب يف الرتاث العربي: 

�سورة �لغر�ب يف �لرت�ث

وائل  ن�شاأ اإح�ش������ا�ض ال�ش������عراء العرب الأ

مباأ�شاوية �ش������ورة الغراب من نظرة املجتمع 

له������ذا الطائر وهي نظ������رة مغرق������ة بالكره 

رها�ش������ات  وال�ش������وؤم والتطري منه، وترجع الإ

وىل لل�ش������وؤم من الغراب اإىل اعتقاد العرب  الأ

وائ������ل بالط������رية »وهي: مراقب������ة احليوان  الأ

أثناء ذبحه ملعرفة امل�ش������تقبل من حركاته  يف ا

. وقد كان هذا 
)1(

وهو يرج������ف رجفة املوت«

العتقاد �ش������ائداً يف حياة اجلاهليني، وذات 

تاأثري فعلي على �شوؤونهم احلياتية، ومل تكن هذه 

الظاهرة اخلرافية وليدة احلياة العربية، بل 

من العقائد البدائية التي انت�رشت عند الأمم 

املختلفة، فهي موجودة يف العرانية، ومعتقد 

به������ا لدى يهودها، ويعرون عنها بلفظ »طري 

Tayyar«، ال������ذي يطابق اللف������ظ العربي، 
نكليز الذين  وتوجد ه������ذه العقيدة عن������د الإ

ي�شمونها »Augury«، وهم يتطريون كذلك 

، ومل يقت�رش تطرّي 
)2(

من احليوان������ات امليت������ة

العرب اجلاهليني على الغراب، بل تعداه اإىل 

طيور اأخرى مثل »طيور الليل، وهي البومة، 

������وع، والوطواط،  وال�ش������دى، والهامة، وال�شّ

واخلفا�ض، وغراب الليل«. وف�ش������لوا اأحرفه 

وردوه������ا اإىل دللت ال�������رش، فقالوا: )الغني 

غ������در وغرور وغم وغلة وغ������رة وغول-وهي 

أ وردع وردى- وهو  كل مهلكة- والراء من رزا

مل، والباء من بلوى  لف م������ن الأ اله������الك، والأ

. وقالوا يف ت�ش������نيف 
)3(

وبوؤ�������ض وبرح وبوار(

ر�ض ب������ارح ول نطيح  �ش������وؤمه: »ولي�ض يف الأ

ول قعيد ول اأغ�ش������ب ول �ش������يء، يت�شاءمون 

. فهو 
)4(

أنكد منه« به، اإل والغ������راب عندهم ا

عندهم م������ن عبيد الطري واأ�رشها؟ واأخبثها؟ 

مها. ول�ش������دة بغ�شهم له عّدوا اأكل حلمه  ألأ وا

مثال فيه. ففي ال�ش������وؤم  عاراً؟ واأكرثوا من الأ

أ�شاأم من غراب«. اأما يف احلذر  منه قالوا: »ا

والف�شق؟ فقالوا: »اأحذر من غراب«، »واأف�شق 

، ودفعهم تطريه������م منه اإىل 
)5(

م������ن غ������راب«

�شداد اإذا نعب:  قولهم »من باب التفاوؤل بالأ

. وق������د وافق جذره اللغوي يف 
)6(

خرياً خرياً«

العربي������ة كل ما يحزن ويخي������ف، مثل الغربة 

. وا�شتقوا من الغراب: 
)7(

والتغرب والغروب 

الغربي������ب، والغرابي، والغ������داف، والغدايف. 

ن������ه يحتم  �ش������ود من������ه احلامت »لأ و�ش������ّموا الأ
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، وقد كنى العرب 
)8(

عندهم بالفراق اإذا نعب

أبو  أبو حامت، وا »عنه بكنى عديدة، فقالوا له: ا

أبو  أب������و املرقال، وا أبو اجلراح، وا جحادف، وا

أبو ال�ش������وؤم،  أبو زاجر، وا أبو زيدان، وا حذر، وا

أب������و غياث. وق�ش������وا عن������ه احلكايات، من  وا

أراد اأن يقلد القطاة يف م�ش������يها،  أنه ا ذل������ك، ا

فحاكاها لكنه مل يفلح يف امل�شي م�شيها، فلما 

وىل، اأ�شل م�شيته،  أراد العود اإىل م�ش������يته الأ ا

اإذ ن�ش������يها، فن�شي امل�ش������يتني. فلذلك �شّموه. 

ع�شم،  أبا املرقال. و�رشبوا املثل بالغراب الأ ا

ع�ش������م، لل�ش������يء  فقالوا: اأعز من الغراب الأ

أوردوا له ق�ش�ش������اً مع  القلي������ل الوج������ود. وا

الديك ومع حيوانات اأخرى. ورموه بالف�ش������ق 

. وي������روى اأن العرب اتخذوا من 
)9(

والفج������ور

اأع�ش������اء الغ������راب حرزاً �ش������حرياً يقيهم من 

مرا�ض والطرية معاً، فقالو اإذا علق منقار  الأ

أما اإذا  الغراب على اإن�شان، حفظ من العني. ا

علق طحاله على اإن�ش������ان، هيج ال�شبق. واإن 

أبراأها  دمه اإذا جفف وح�ش������ي به البوا�شري، ا

واإذا اأكل م�ش������وياً، نفع القولن������ج واإذا غم�ض 

�ش������ود بري�ش������ه يف اخلل، وطلي به  الغراب الأ

ال�شعر، �شّوده. واإذا طلي بها اإن�شان م�شحور، 

بطل عنه ال�ش������حر واإذا جفف ل�شان الغراب 

أكله اإن�ش������ان عط�ش������ان، ذهب  »ال������زاغ«، ثم ا

، وهذا يعن������ي اأن العرب حاولوا 
)10(

عط�ش������ه

درء �رش الغراب بن�شب ال�شحر اإليه، والغراب 

كائن مثري ملا حملته اإياه ال�ش������عوب املختلفة 

من رموز، فقد�ش������ته بع�ش������ها، حيث ا�شتمّد 

غريق النبوءة من نعيقه، وقالوا:  العرافون الإ

.
)11(

من ياأكل قلب غراب ميل������ك قوى اإلهية

�ش������اطري ال�شامية القدمية �شبب كره  وترد الأ

الغ������راب اإىل غدره وخيانته النبي نوحاً عليه 

أر�شله حني كانوا يف ال�شفينة،  ال�ش������الم الذي ا

ر�ض، فراح ياأكل  بعد الطوفان للبحث عن الأ

ما وجد من جيف »ون�ش������ي مهمته، ف�ش������ّب 

عليه نوح لعنته التي بدلت ري�شه وغريت لونه 

. وجند عند البابليني حكاية 
)12(

�ش������ود اإىل الأ

�ش������طورة. تقول. اإن������ه ملّا كان  تقاب������ل هذه الأ

أر�شل الغراب  أوتنا ب�ش������تيم اخلالد يف البحر ا ا

ر�ض، فلم  واحلمامة وال�شنونو ليبحثوا عن الأ

جتدها ل احلمامة ول ال�ش������نونو، فعادتا اإىل 

ال�ش������فينة، بينما الغراب بقي ياأكل اجليف، 

أوتنا ب�شتيم، فراح ي�شّب على  مما اأغ�ش������ب ا

: اأتيت 
)13(

الغراب لعنات������ه يف ترنيمة، تقول 

بغ������راب واأطلقته، طار الغ������راب بعيداً، فلما 

راأى امل������اء ق������د انح�رش حام وح������ط واأكل ومل 

يعد. 

وجند اأن الع������رب تقول ما هو اإل غراب 

، كم������ا نحظ������ى بنظري فك������رة هذه 
)14(

ن������وح 

�شنام: عن  الرتنيمة فيما يرويه �ش������احب الأ

أنهم اإذا »خرجوا حّجاجاً، قّدموا  وفود عكٍّ ا

أ�شودين من غلمانهم، فكانا  اأمامهم غالمني ا
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نحن   .
)15(

فيقولن ركبهم.  اأمام 

. غرابا عكٍّ

فتقول عكٍّ من بعدهما: 

َع���كٌّ �إليك عانيْه    عباُدك 

�ليمانيْه    كيما َنُحجَّ �لثانيْه

العبدين  تقدم  القبيلة  وكاأن 

ب�شوادهما  يعر�ش������ان  قربانني، 

له  آثام القبيلة ؛ فتطهر اأمام الإ ا

بالتطهر منهما »وكانوا ي�شورونه 

وي�ش������بهون  خب������ار،  بالأ مولع������اً 

أ�ش������ه  حركات������ه عندم������ا يرفع را

؛ 
)16(

ويخف�ش������ه بهيئ������ة املتعبد«

مم������ا يعن������ي اأن ترنيم������ة لعن������ة 

الغ������راب معلق������ة بجناحيه حتّل 

زمنة ول  ما ح������ّل، فلم تق������و الأ

امل�شافات على تخلي�ض الغراب 

من اللعنة التي لب�ض ثوبها.

�ل���رت�ث  يف  للغ���ر�ب  �ملاأ�ساوي���ة  �ل�س���ورة 

�ل�سعري

متكنت ال�شورة املكروهة يف ذهن العرب 

للغراب، ب�ش������بب ذاكرة ثقافي������ة حتّمله اإثماً 

أ�ش������طورياً انطبع به. لق������د حمل الغراب يف  ا

ثقافة العرب دللت اخلراب واملوت وال�شوؤم 

الذي يثري الهلع. وا�ش������تخدمت هذه ال�شورة 

للغراب منذ الق������دم عند العرب، فقد كانت 

أنهم ي�ش������تقون  ع������ادة اجلاهليني يف الطرية، ا

من ا�شم ال�شيء الذي يعاينون وي�شمعون. من 

 :
)17(

ذلك قول ال�شنفرى 

وى فقال ُغر�ٌب ل �غرِت�ٌب ِمَن �لنَّ

ه  ُتعا�رِسُ َحبيٍب  ِمن  َبنٌي  وبالبان 

ب������ن  �ش������ّوار  م������وي  ال�ش������اعر الأ وق������ول 

 :
)18(

امل�رشب

لمى �سَ ب�رسِم  �ل��ط��اِئ��ر�ِن  َت��ن��ادى 

َع��ل��ى ُغ�����س��َن��نِي ِم���ن َغ����رٍب َوب���اِن

َليمى �سُ ب��اَن��ت  �أن  �ل���ب���اُن  َف���ك���اَن 

د�ِن َغ�����رُي  ِ�غ��������رِت�ٌب  َوب����ال����َغ����رِب 
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لقد ا�ش������تق ال�ش������اعران عل������ى اختالف 

�ش������المية الغرتاب  ثقافتهم������ا اجلاهلية والإ

م������ن الغ������رب، والبينون������ة من الب������ان. وذلك 

أثم الغ������راب يف لغة اخلراب والفقد  ليبقيا ا

اللذين يعانيان منهما، وتطالعنا �شورة اأخرى 

�شالمي ل�شاعر ل�ض، هو  للغراب يف ال�شعر الإ

ل فيها دللت  ، يف�شّ
)19(

ال�َش������مَهري الُعكلي 

الغراب لغوياً:

باَنٍة َف��وَق  �ساِقطًا  ُغ��ر�ب��ًا  َر�أي���ُت 

َوُيطايُره ِه  ري�سِ �أعلى  ُيَن�سِن�ُس 

�لَنوى ِمَن  ِباغرِت�ٍب  َفقاَل ُغر�ٌب 

َوب���اٌن ب��َب��نٍي ِم��ن َحبيٍب حُت���اِذُره

��ٌة َف��ك��اَن �غ�����رِت�ٌب ب��ال��ُغ��ر�ِب َوِن��يَّ

ٌ ل���َك ط��اِئ��ُره َوب���ال���ب���اِن َب����نٌي َب����نيِّ

وتطالعن������ا �ش������ورة الغ������راب يف ال�ش������عر 

اجلاهلي بكرثة يف م�ش������هد الفراق والأطالل 

والهجر والتطري وال�شوؤم، كما حتدثنا �شابقاً، 

وهي �شورة متقاربة يف معانيها تكاد تنح�رش 

يف الدللت التي بينها يف �شياق درا�شة �شورة 

الغراب يف امل������وروث الثق������ايف والجتماعي 

للجاهلي������ني، من ذلك ق������ول النابغة)20( يف 

حديثه عن البوارح وهي الطيور التي يتطرّي 

منها اجلاهليون: 

مغتدي �أو  ر�ئ����ح  م��ّي��ة  �آل  �أم����ن 

ُم���������زّوِد وغ������ري  ز�ٍد  ذ�  ج������الن 

زع���م �ل���ب���و�رُح �أن رح��ل��ت��ن��ا غ��د�

���س��وُد وب���ذ�ك خ��رّبن��ا �ل��غ��ر�ُب �لأ

ترتد هذه ال�ش������ورة للغراب التي يق�شد 

ال�ش������اعر منها احلديث ع������ن التطري والفقد 

كثرياً يف ال�ش������عر اجلاهل������ي، ول نكاد نلمح 

ف������وارق بينها، وثمة �ش������عراء قدموا �ش������ورة 

الغراب فيما ي�ش������به امل�شهد ال�شعري للغراب 

ي�ش������ورون من خالل������ه ماأ�ش������اتهم، من ذلك 

الذي ا�شتح�رش الغراب للتعبري عن 
 )21(

عنرتة

ماأ�شاته بحّب عبلة، واأقام معه حواراً طوياًل 

امتد على م�ش������احة الق�ش������يدة، يعاتبه على 

اإ�رشاره على فجعه، ومالزمته له بامل�ش������ائب 

 :
)22(

امل�شتمرة

ُغ������ر�َب �ل���ب���نْيِ م���ا ل���َك ك���لَّ ي���ْوٍم

ُت���ع���ان���ُدين وق����د �أ����س���غ���ْل���َت ب��ايل

ك����اأينِّ ق��د َذب��ح��ُت ب��ح��دِّ �سيفي

باحلباِل ��ُت��َك  َق��َن�����سْ �أْو  ف��ر�َخ��َك 

قْلبي ُج����ْرَح  د�وي  �أب��ي��َك  ب��ح��قِّ 

ب����امل����ق����اِل ي  ِّ �����������رسِ ن��������اَر  ْح  وَروِّ

لقد تعاظم اإح�ش������ا�ض عنرتة مباأ�ش������اوية 

الغراب الذي اأخل�ض له بالفجيعة. واأده�شته 

رزاء، وكاأنه  �ش������دة مثابرته على ترويعه ب������الأ

ذبح فراخه، فعظم ثاأره منه. تتجلى مظاهر 

بيات بال�شعور الفجائعي  املاأ�شاوي يف هذه الأ

لفاظ الت������ي تنطوي على  ال������ذي حملت������ه الأ

�شى)راب، بني،  مدلولت احلزن والفراق والأ
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ذبحت، جرح(، وال�ش������يغ املوحية باملاأ�شاوي 

)غ������راب الب������ني ما ل������َك كلَّ ي������وم تُعانُدين- 

أ�ش������غلَْت بايل- كاأيننِّ قد ذبحُت بحد �ش������يفي  ا

ْح  أبيَك داوي ُجْرَح قلْبي- َرونِّ فراَخَك- بحقنِّ ا

أ�ش������هم الت�شوير باإظهار  ناَر �رِشنِّي باملقاِل(.وا

ح�شا�ض املاأ�ش������اوي وتهويله )�شورة  فوران الإ

ذب������ح الفراخ، قن�������ض الغراب ال������ذي يدفعه 

اإىل النتقام، معاندة الغراب، تو�ش������ل الغراب 

ملداواة اجل������راح، واإطفاء ن������ار احلزن(. ول 

 
)23(

�ش������ك يف اأن عنرتة الذي �ش������مي بالغراب

كان اأكرث النا�ض وعياً لهذه اللعنة التي خلعت 

من الغراب عليه، فاأدرك عمق دللة املاأ�شاة 

بنف�شه، فجرده من روحه املرهقة بالعبودية، 

ليعّر ب�ش������دق جتربته ال�شخ�شية عن احل�ض 

 :
)24(

املاأ�شاوي عر لوحة تئن تفجعاً

َظ��َع��َن �ل��ذي��َن ِف���َر�َق���ُه���ْم �أَت���وَق���ُع

)25(
ْبقُع وجرى ِبَبْيِنِهُم �لُغر�ُب �لأ

��ِه ���سِ َر�أَ َيْي  حَلْ ك��اأنَّ  �جَلناِح  َح��ِرَق 

)26(
ْخباِر َه�سٌّ ُمولُع َجلَماُن بالأَ

��ُه ُع�����سَّ َخ  ُي����ف����رِّ �ألَّ  َف����َزَج����ْرُت����ُه 

)27(
ُع َيَتَفجَّ وُي�سْبَح و�حدً�  �أَبدً� 

ِب��ِف��ر�ِق��ه��ْم َن��ع��ي��َت يل  �ل��ذي��َن  �إنَّ 

)28(
َهُرو� َلْيلي �لّتماَم فاأْوجعو� قد �أ�سْ

يبداأ عنرتة لوحته املاأ�شاوية ببيان �شدق 

اإح�شا�ش������ه الذي كان ينبئه برحيل عبلة، فقد 

بقع،  حتم ذل������ك نعيب غراب ينرث ري�ش������ه الأ

وي�شبه منقاره اإذا فتحه لينعب انفراج املق�ض 

حّب������ة، وهو على كره  الذي يقط������ع مابني الأ

منظره وقبح ما ينبئ به يبدو م�رشوراً باإبالغ 

عنرتة بالفراق. لقد توّجع عنرتة منه، فدعا 

عليه اأن تقطع ذريت������ه، ويبقى وحيداً ليذوق 

مرارة الوح�ش������ة والوحدة، فهو يخره بنعيبه 

ف������راق اأحب ما لديه، فكثرياً ما �ش������هر الليل 

بتمام������ه يت�ش������وق اإليهم. لقد جعل ال�ش������اعر 

الغراب خ�ش������ماً لدوداً له، ميعن يف تلويعه، 

وي�رشق من������ه اإ�رشاق احلياة الت������ي يطاردها 

يف عين������ي عبلة، وهو ل يحل اإل يف اخلراب 

واحماء احلياة، فيح�رش؛ ليعلن اندثارها، اإنه 

رواح  ر�ش������ول املوت واحلزن، يخط������ف من الأ

بهجتها، واأطي������اف حلمها، فيهدم كل جميل 

 :
)29(

وحي

�أو�ن�سًا �لظباُء  بَك  كاَن  ْم�ِس  بالأ

و�ل��ي��ْوَم يف َع��َر���س��اِت��ِك �ل��ِغ��ْرب��اُن

اإن اأول ما يوجع عنرتة يف اأطالل املحبوبة 

تب������دل �ش������اكنيها من ظب������اء اإىل غربان تفرد 

اأجنحة املوت على املكان. واإذا كانت �ش������ورة 

الغ������راب عند عن������رتة هي من اأكرث ال�ش������ور 

تعبرياً عن امل�ش������هد املاأ�ش������اوي يف اجلاهلي 

حيث خرجت عن التعبري املبا�رش عن التطري 

وال�ش������وؤم، فاإننا نحظ مب�شهد اآخر يف الع�رش 

، الذي 
)30(

موي عند ال�شاعر قي�ض بن امللوح الأ
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عرف ب�ش������دة ع�ش������قه حتى اجلنون فاأطلقوا 

 :
)31(

عليه جمنون ليلى ل�شدة تيمه بليلى

جَت لْوعِتي ا ُغر�َب �لبنِي َهيَّ �أل َي

ُخ �أْنَت ت�رْسُ مَبا  يِن  فَوْيَحَك َخربِّ

اِدقًا �أبالبنِي ِمْن ليلى؛ فاإْن ُكنَت �سَ

ل َعْظم، ِمْن َجَناِحَك ُيف�سُخ فال َز�

�سهمُه ف���ّوق  ف��ي��َك  ر�ٍم  ز�َل  ول 

�أن��َت �أف��رُخ �أن��َت يف ُع�سٍّ ول   فال 

�ملياه منّفرً� زل��َت عن ع��ذِب  ول 

ُير�سُخ َك  ووكرَك مهدومًا وبي�سُ

فاإْن طرَت �أردتَك �حلتوُف و�إْن تقْع

ينفُخ ب��وج��ه��َك  ُث��ع��ب��اٌن  �س  تقيَّ

وعاينَت قبل �ملوت حلمَك م�رّسحًا

على حرِّ جمِر �لناِر ُي�سوى وُيطبُخ

ول زل��ت يف ���رسِّ �ل��ع��ذ�ب ُم��ّل��دً�

ُي�سدُخ  وحلمَك  منتوٌف  وري�سَك 

يتح�ش�ض ال�شاعر يف �شورة الغراب مطلع 

فجيعت������ه ثقيلة باردة، فيتط������رّي من �رشاخه 

ويهرع اإىل م�شاءلته م�شاءلة العارف املتيقن، 

مل  ل لي�شتخر منه، بل ليهرب حلظة نحو الأ

الذي ي�ش������تنبطه من وهم ال�ش������ك، في�شتهل 

ق�ش������يدته باأداة ا�ش������تفتاحية ل�ش������دنِّ النتباه، 

ومن ث������م، اإحلاقها باأداة الن������داء لبيان حال 

دراكه بدللة املاأ�شاة بح�شور  ريبته وفزعه لإ

الغ������راب. ث������م يوهم ال�ش������اعر بال�ش������تفهام 

أق�ش������ى الدعاء، لتتف�شخ  التعجبي مكياًل له ا

اأجنحته عن عظامه، وليت�ش������قق حلمه، وهو 

يف دعائ������ه يعك�ض �ش������ورته الداخلية ففراق 

ليلى يف�ش������خ اأحالمه وي�شقق ذاته، ويحادث 

ال�ش������اعر الغراب بح�رشة مريرة، مبيناً له اأن 

حاله يف ع�ش������ق ليلى هي ح������ال الغراب يف 

مطاردة ال�ش������ياد له، وير�شم ال�شاعر �شورته 

يف تف�ش������يل م�شهد الغراب وهو يعاين حرقة 

العط�ض و�ش������وء احلظ يف مطاردة النا�ض له 

أذاه وتخريب اأع�شا�ش������ه، فال�شاعر يف هجر  وا

ليلى حمروق عط�ش������اً ومهدم ال�شكن واحلياة 

وال������ذات، فليلى البعيدة هي ماوؤه و�ش������كناه، 

وهي حاله التي يعي�ش������ها الغ������راب مالحقاً 

فق اخلايل، اأو  باللغة �ش������واء كان حملقاً يف الأ

ر�ض، وي�ش������ل ال�شاعر اإىل ذروة  بني ثنايا الأ

الفجيعة، فري�شمها من خالل م�شهد متخيل 

قائم على التمني للغراب اأن يبقى متاأملاً حتى 

بع������د موته وهذا ما يخال������ف منطق احلياة، 

فالكائن احل������ي ل يح�ضُّ ويت������اأمل بعد خروج 

روحه منه، لكن هذا الغراب �ش������يبقى يتلظى 

أملاً حتى واإن مات وقطع ج�ش������ده، ف�ش������يظل  ا

مل ويتوّجع بالنار حترق اأو�شاله �شاأنه  يح�ض الأ

�ش������اأن ال�ش������اعر الذي يتخينِّل ل�شدة لوعته اأن 

نار فراق ليلى �ش������تبقى موجعة له بعد موته. 

ويعود ال�شاعر ليدعو على الغراب باأن يبقى 

ملعوناً بالعذاب وال�ش������قاء خملداً فيهما. ثمة 

بدعة فنية عالية يبدعها ال�ش������اعر قي�ض بن 
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أ  امللوح يف جت�شيد م�ش������هد الغراب، فهو يبدا

يف التط������ري منه كعادة العرب حمماًل الغراب 

لعنة دللته على الفراق وال�ش������وؤم واخلراب، 

ويقوم بح������واره بح�رشة حارة جارحة فيعاتبه 

ويدعو له بكل اأ�ش������ناف العذاب وال�ش������قاء، 

ويطلب منه تاأمل حال ال�ش������اعر فيما يلحقه 

به فراق ليلى احلي������اة واملاء واجلمال وذلك 

من خالل اأمثلة م������ن واقع حياة الغراب، ثم 

مل حتى بعد مماته،  يتابع الدعاء له بخلود الأ

غري ال�شاعر يريد كذلك ت�شوير ذروة وجعه 

بف������راق ليلى فما يدعو ب������ه للغراب من وجع 

اإمن������ا هو واقع حال ال�ش������اعر بف������راق ليلى، 

أ�������رشف يف متني  وه������ذا يعنى اأن ال�ش������اعر ا

احلرق والعذاب للغراب ملجرد اإطالته عليه 

منبئ������اً ب�ش������وداوية حال ال�ش������اعر، لكن هذا 

�������رشاف هو نقل حلال ال�ش������اعر الداخلية  الإ

واأحا�شي�ش������ه وقد عك�شه على ما هو خارجه 

أبيات  وهو الغراب، مبعن������ى اأدق الغراب يف ا

قي�������ض على ما فيه م������ن دللت موروثة اإمنا 

وظفه ال�شاعر ليعك�ض عليه م�شهده املاأ�شاوي 

الداخلي م������ن خالل متني ال�ش������قاء الغراب 

أبلغ ال�ش������اعر يف جت�ّش������د هذا ال�ش������قاء  وقد ا

اخلال������د من خ������الل متنيه للغ������راب، وهذا 

يعن������ي اأن الغراب هنا هي �ش������ورة ال�ش������اعر 

الداخلية ا�ش������تح�رشه ليعك�������ض اإليه جتربته 

ال�شخ�ش������ية، وهي جتربة جت�ش������يد بجالء، 

�ش������ورة ماأ�ش������اوية خرائبية، تظهر يف جممل 

أ�شعار العرب  بيات و�ش������وره. وتدل ا ألفاظ الأ ا

يف كل ع�ش������ورها التاريخية على اأن �ش������ورة 

أبيات  الغراب كانت حا�رشة فيها على �شكل ا

�ش������طورية،  مفردة حتم������ل ظالل ثقافتهم الأ

وهي حم�ش������ورة يف دللت الفراق وال�ش������وؤم 

واخل������راب وكاأن بالغراب حتول رمزاً للتعبري 

عن هذه الدللة، وبا�شتثناء ن�شي عنرتة وقي�ض 

فال نعرث على لوحة جت�ّش������د م�شهد الغراب، 

واملالحظ يف هذا ال�ش������ياق اأن هذه اللوحات 

اأبدعها �ش������اعران لهم خ�شو�شيتهم املفردة 

يف تاريخ ال�شعر العربي وهو الع�شق املدمر، 

فقد جرد عنرتة ذاته �شيفاً يتغنى بنهل دماء 

ع������داء ليظهر لمعاً يف عين������ي عبلة التي  الأ

تاأنف �شواده فمزج بني حبه لها وحلريته التي 

يجدها فيها كون الو�شول اإليها تعني احلرية 

فقد كان������ت العبودية هي احلاج������ز بينهما، 

فاأم�ش������ى عنرتة عمره يتغنى بحلم حّب عبلة 

ور�شائها تاركاً على خّد الرمال العربية ذاته 

دمعة حرى تر�ش������م اأحرف بطول������ة تنز دماً 

�ش������طر تاريخ حياة العا�شق الفار�ض، وكذلك 

�ش������اأن قي�ض الذي ع�ش������ق ليلى عقله فتحول 

اإىل جمن������ون هائم على هام�ض احلياة ل يدل 

عليه اإل جر�ض قوايف حبه لليلى ت�ش������طرها 

فاق ح�رشة يرد الف�ش������اء �شداها مبهماً،  الآ

لقد تفرد هذان العا�ش������قان يف تاريخ ال�شعر 
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العربي يف ر�ش������م �ش������ورة م�ش������هدية للغراب 

تتخطى ذكره الرمزي يف �ش������عر العرب، ولو 

تق�شينا كل ع�شور ال�شعر العربي ملا خرجت 

�شارة  �ش������ورة الغراب عن الذكر العار�ض لالإ

ملزية اخلراب والفراق.  

�لغر�ب يف �ل�سعر �ملعا�رس

ح�رشت �شورة الغراب يف ال�شعر املعا�رش 

بقوة ملفتة، فيندر اأن يخلو ديوان �شاعر من 

�شورة الغراب، لكن هذه ال�شورة بقيت تدور 

يف فلك الرتاث فهي حت�������رش لتقر برمزيته 

للخراب والفراق، وجند ا�ش������تخداماً �شعرياً 

جاهلياً ل�ش������ورة الغراب عن املعا�رشين من 

مثل خماطبته باخلطاب نف�شه الذي خاطبه 

 مثل 
)32(

اجلاهليون »ويح������ك ياغراب البني«

 :
)33(

فعل خليل خوري

َف��َوي��َح��َك ي��ا ُغ����ر�ُب �ل��َب��نُي م��اذ�

َع��ر�ك��ا َق���د  ���يٍء  ����سَ �أيُّ  َور�َءَك 

والغراب كما هو عن������د اجلاهليني ينعق 

 :
)34(

للخراب كما يقول اأحمد �شوقي

َلُهم  َتبني  َك��م��ا  ِل��ُل��دن��ي��ا  َي��ب��ن��وَن 

َينَعُق فيها  �ل��َب��نِي  ُغ���ر�ُب  ِخ��َرب��ًا 

وهي ال�شورة ذاتها التي ينحتها معروف 

 :
)35(

الر�شايف

ني �إذ حّل فيها غر�ب كان ُيوِح�سُ

ذيني يوؤ بالبني  ب��ه  َتنعا  وك���ان 

لقد ظلت �ش������ورة الغرب عند املعا�رشين 

�شطورية، ومنطية بنيتها  حبي�ش������ة ثقافتها الأ

اجلاهلية، فا�شتع�شت يف ما�شيها وحتنطت 

يف تاريخيتها، لكننا جند يف الع�رش احلديث 

 يتيمة يف 
)36(

أب������و ما�ش������ي يلي������ا ا ق�ش������يدة لإ

مو�شوعها يف تاريخ ال�ش������عر العربي يعر�ض 

فيه الغراب �شاكياً متاأملا من جتّهم النا�ض منه 

ومن �شوته، يحاول ال�شاعر من خاللها يقدم 

فكرة منطقية يف اإن�شاف هذا الطائر الذي 

رجمه النا�ض وال�ش������عراء، ف�شوته املكروه هو 

قدره، ويقدم ال�ش������اعر من خالل دفاعه عن 

الغراب فل�ش������فة تطفو احلكم املنطقية على 

 :»
)37(

مائها امللتج »الغراب والبلبل

قال �لغر�ب وقد ر�أى كلف �لورى

���ّد�ح وه��ي��ام��ه��م ب��ال��ب��ل��ب��ل �ل�������سّ

مل ت���ه���ي���م ب����ي �مل�������س���ام���ع م��ث��ل��ه

ما �لفرق بني جناحه وجناحي؟

ملبا و�أم�����س��ى  ق���وى  �أ���س��ّد  �إين 

فعالم نام �لّنا�س عن متد�حي؟

�أحبابهم ح��ب��اب ع��ن  �أم��ف��رق �لأ

ف����������ر�ح وم�����ك�����ّدر �ل�������ّل�������ّذ�ت و�لأ

و�ئل من �سبيه للّطال كم يف �ل�سّ

ف��ع��الَم ل��ي�����س ل��ه��ا م��ق��ام �ل����ّر�ح؟

لي�س �خلطوط من �جل�سوم و�سكلها

رو�ح �لأ يف  �ل���������رّس  �ل���������رّسك����ّل 

ما ومل تكن وت من نعم �ل�سّ و�ل�سّ

�ِح �ل�����س��دَّ ع��ن  �إّل  ما  �ل�سّ تر�سى 
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َحّكم �لق�ساء فاإن نقمت على �لق�سا

�جل��ر�ِح مدية  بعنقك  فا�رسب 

أبو ما�ش������ي من خالل هذه  ي�ش������عى اإيليا ا

الق�ش������يدة اإىل بناء روؤية فل�ش������فية من خالل 

ال�ش������عر، تقوم على فهم امل�شادفة يف احلياة 

وتوزيع احلظوظ وفق مفهوم عقيدة اجلرية 

ن�شان لواقعه ب�شفته  التي توؤدي اإىل ت�شويغ الإ

كائن م�رّش وجمر على ممار�ش������ة دور ر�شم له 

م�شت�شقياً براهينه من فكرة كره الغراب لدى 

النا�ض وتف�ش������يل البلبل علي������ه على اأن ملكة 

أو باإرادته.  جمال ال�ش������وت مل تكن من فعله ا

وبا�شتثناء هذه الفكرة الفل�شفية التي ا�شتعار 

أبو ما�شي الغراب ب�شفته مثالً حياً  لها اإيليا ا

لفل�شفته ل نعرث على ن�شو�ض �شعرية تتمايز 

يف توظيف الغراب �ش������عرياً، وبقيت امل�شكلة 

نف�ش������ها التي عانت منها هذه ال�ش������ورة عند 

�ش������عراء احلداثة الذين ادعوا النقطاع عن 

الرتاث يف �شورة من �ش������ور نتاجها، فبقيت 

�شورة الغراب يف �ش������عرهم حم�شنة بنمطها 

الفك������ري والفن������ي الرتاث������ي، فهاه������ي نازك 

أبرز مبدع������ي احلداثة   اأح������د ا
)38(

املالئك������ة

ال�ش������عرية ت�ش������تح�رش الغراب يف ت�شويرها 

:
)39(

فجائع احلرب

م�س  ن هل ترين �سوى �آثار دنيا بالأ �نظري �لآ

كانت جنابا

لي����س م���ن �سحرها �س���وى �سود �أحج���ار تثري 

�سجانا �لدموع و�لأ

�أي���ن نعماك ي���ا بقاي���ا �لق�س���ور �لبي�س �أين 

طيار؟ زهار و�لأ �لأ

ريج  هجرتك �لطيور غري غر�ب وجفاك �لأ

و�لخ�رس�ر

نقا�س  �أين �أهلوك؟ حّدثيني ماذ� يا ركام �لأ

كان �مل�سري؟

تر�ش������م ال�ش������اعر بهذا املقتطع م�ش������هدا 

خرائبياً للعامل ب������ني فكي احلرب، وقد خلت 

زهار،  احلياة من كل مظاهرها، وهجرتها الأ

طي������ار ومل يبق اإل الغ������راب رمز اخلراب  والأ

والفناء، وهو ا�شتدعاء ل يخرج عن منطيته 

أداء ت�شوير  فق العام للرمز اإل بطريقة ا يف الأ

امل�شهد، ويكاد اأن يفعل ال�شيء نف�شه اأدوني�ض 

أ�ش������د رواد احلداثة ق�ش������وة يف  الذي يع������ّد ا

الناأي عن التقليد،  فهو يف ق�ش������يدته »ري�شة 

 :
)40(

الغراب«

مِت يف �حل�ساْر طان �ل�سّ يف �رَسَ

�أكت���ب �أ�سعاري على �ل���رت�ِب بري�سة �لغر�ب، 

�أعرف، ل �سوَء على جفوين

ل �سيَء، �إل حكمة �لُغباْر.

أدوني�ض يف هذا املقتطع �ش������ورة  ير�ش������م ا

نف�شية ومادية لواقعه ال�شخ�شي الذي يراها 

متال�شياً يف املاأ�شاة، حيث ال�شمت واحل�شار 

يخيمان على الواقع املرتدي وهو الوحيد كما 

يعّر الذي يدرك اأطياف هذا ال�ش������محالل 
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فيجاه������د يف كتابة �ش������عره ال������ذي يرى فيه 

جر�ض اإحياء موتى ال�ش������مت وهو يقوم بهذا 

حيائي عل������ى الرغم من يقينه باأنه  الفعل الإ

ل ميلك حت�ش������ني اأمله فه������و غارق يف بحر 

ظلم������ات الواقع وحكم������ة الغب������ار، وللتعبري 

عن ياأ�ش������ه يوظف اأدوني�������ض يف هذا املقتطع 

يحاء باإرث  ري�ش������ة الغراب التي ل ت�شيب لالإ

الفجيع������ة الذي ميالأ جر�ض �ش������عره فهو يف 

ع�شال ال�شمت يكتب �شعره امل�شيء بال�شواد 

ليغني بكاءه. وتتعاقب �شورة الغراب بتعاقب 

جيال موقوفة على ا�شتدعائها للتعبري عن  الأ

اخلراب، ويرز يف هذا ال�ش������ياق ن�ض حديث 

 لل�شاعر حممود دروي�ض، ويخّيل للباحث 
)41(

�شباب  أنه �ش������يحظى بن�ض له تفرده لأ بداية ا

أنه ن�ش������و�ض يتخذ من  متعددة، ترجع، اأولً ا

الغ������راب حموراً له وبه يُعن������ون، وثانياً يرجع 

فيم������ا يرج������ع اإليه هو خ�شو�ش������ية �ش������عرية 

حمم������ود دروي�������ض الت������ي تعد دائم������اً حمّدثة 

مغايرة وموهبة، وثالثاً اأن الن�ض يعود زمنياً 

اإىل مرحلة حديثة لها خ�شو�ش������ياتها البيئية 

والفنية والثقافية، ورابعاً اأن ن�ش������اً �ش������عرياً 

دغار اآلن بو«  حديثاً هو ق�شيدة الغراب »لإ

ذاع �شيته اإبداعيا فعّد اأجمل ق�شائد القرن 

 ل بد اأن يفر�ض ظالله على ن�ض 
)42(

الع�رشين 

نه اأفرده للغراب على  دوري�ض خ�شو�ش������ياً لأ

غري ما فعله اأدوني�������ض ونازك. يقول حممود 

 :
)43(

دروي�ض يف مطلع ق�شيدته، حر الغراب

لَك َخلوٌه يف وح�سة �خلّروب، يا َجَر�َس �لغروب 

ن منَك؟  �سو�ت! ماذ� يطلبون �لآ �لد�كَن �لأ

جٌر  بحثَت يف ُب�ستان �آدم، كي يو�ري قاتل �سَ

�نفَتَح  �سو�ِدَك عندما  و�نغلقت على  �أخاُه، 

ونَك  �سوؤ �إىل  و�ن�رَسفَت  َم��َد�ُه،  على  �لقتيُل 

مثلما �ن�رسف �لغياُب �إىل م�ساغله �لكثرية. 

   ! غ��ر�ُب يا  َج��اأُ  ��رُتْ ���سَ قيامُتنا  َيِقظًا.  فلَتكن 

باُب هناك  مّرتني.  لنحُلَم  يكفينا  ليَل  ل 

�لنهايُة؟  تاأتينا  �أي��ن  م��ن  ل�سمائنا.  و�ح���ٌد 

ن���ح���ن �أح������ف������اَد �ل����ب����د�ي����ة. ل ن������رى غ��ري 

�ل���ب���د�ي���ة، ف����احّت����ْد مب���ه���ّب ل��ي��ل��ك ك��اه��ن��ًا

َي������ِع������ُظ �ل������ف������ر�غ مب�����ا ي���خ���ل���ُق���ُه �ل�����ف�����ر�ُغ 

ب�������دّي ح���ول���َك.. دم�������يُّ م���ن �ل�����س��دى �لأ �لآ

�ش������ارة اإىل  يحاول حممود من البداية الإ

البعدين التاريخ������ي والديني للغراب اللذين 

يري������د توظيفهم������ا ق������ي ق�ش������يدته، فيعنون 

ق�ش������يدته بح������ر الغ������راب لريب������ط الغراب 

بتاريخه من خالل دللة احلر على التاأريخ، 

فهو ميّهد لن�ش������ه بعتبة رمزية توحي بتاريخ 

ن�شاين الذي �شّطره يف فجر الوجود  القتل الإ

ابن اآدم كما روت الكتب ال�شماوية، وهو يريد 

من هذا الربط �ش������حن ن�شه بتاأريخ الفجيعة 

ن�شان الفل�شطيني هو  ن�شانية، ويقرر اأن الإ الإ

ن�ش������انية،  تاريخ جديد وم�ش������تمر للفجيعة الإ

ويبداأ حممود دروي�ض ن�ش������ه بر�ش������م مالمح 
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الوح�ش������ة التي ت�شتدعيها ال�ش������ورة الرتاثية 

للغ������راب، ف������رياه يح�رش بخلوته يف وح�ش������ة 

اخلروب مع الغروب الذي يحّول ظلمته اإىل 

دكنة يف ال�شوت على �شبيل ترا�شل احلوا�ض، 

ن حمم������ود دروي�ض ي������درك متاماً  وذل������ك لأ

خ�شيته من ف�شح اأ�شول ن�شه الرتاثية اأو يف 

أ بر�شم مناخ  مطلع ق�ش������يدة اآلن بو التي تبدا

الوح�شة والظلمة يف بناء طق�ض اخلراب الذي 

ي�ش������تدعيه الغراب فيلج������اأ اإىل فنيات لغوية 

و�شورية لت�شكيل م�شافة اأمان بني ن�شه ون�ض 

بو الذي يبداأ �رشاحة بت�شوير م�شهد الوح�شة 

�شطوري  والغروب ويربط الغراب باملعتقد الأ

، يف 
)44(

والديني يقول بو يف مطلع ق�ش������يدته

ليلة مقفرة عند منت�سف �لليل، حيث كنت 

�أتاأم����ل و�أفك����ر، حائ����رً�، متعبًا و�سج����ر مررت 

بعدي����د من �ملعتق����د�ت �لقدمي����ة �لغريبة - 

�لتي غطاها �لن�سيان. 

�ش������طوري  ونلحظ هذا البناء املناخي والأ

�شل  ل�شورة الغراب يف ن�ض دروي�ض وا�شح الأ

�شل  أثر الأ الفني والفكري، فال�شاعر يدرك ا

ال�ش������عري لغرابه يف غراب بو في�ش������عى اإىل 

ثر،  التمويه واملراوغة الفنية لطم�ض ذلك الأ

فيبحث عن رموز تاريخية تخ�ض ق�ش������يته، 

في�شور الغراب معهوداً باخلروب وهي �شجرة 

لي�شت ذات اأ�شول عربية ومل تعهد يف الرتاث 

�شجار التي حلظها  العربي ب�ش������فتها من الأ

العرب يف حياتهم فلم تذكر يف ال�شعر العربي 

، ويذكره 
)45(

القدمي �ش������وى عند ابن الرومي

النابغ������ة الذبياين وعمرو بن كلثوم والأخطل 

، لكن ثمة 
)46( 

يف �ش������عرهم با�ش������م الينب������وت

ربط ذكي ينب�شه حممود دروي�ض له عالقاته 

باليهود والفل�ش������طينيني، وه������و حديث النبي 

�ش������ليمان عن اخلروب الذي يرويه �ش������احب 

 »يف حديث �ُشليمان، على نبينا 
)47(

الل�ش������ان 

أنه كان ينْبُُت يف  وعليه ال�ش������الة وال�ش������الم، ا

أنِت؟  ُم�َشاله كل يوٍم، �ش������جرةٌ، في�شاألها: ما ا

أنْبُُت يف اأر�ض كذا،  أنا �ش������جرةُ كذا، ا فتقول: ا

أنا دواء م������ن داء كذا، فياأمر بها فتقطع، ثم  ا

ت�رش، ويُكتب على ال�رشة ا�ش������مها ودواوؤها، 

حتى ك������ذا كان يف، اآخر ذلك نبتت الينبوته، 

أن������ا اخلروبه  أن������ِت؟ فقالت: ا فق������ال لها، ما ا

ن  و�شكتت؛ فقال �ش������ليمان، عليه ال�شالم، الآ

اأعلم اأن اهلل قد اأذن يف خراب هذا امل�شجد، 

وذه������اب ه������ذا امللك، فل������م يلب������ث اأن مات، 

فمحمود دروي�ض ي�شتح�رش معنى خرابياً اآخر 

مبثوث يف الرتاث وهو خراب ملك �ش������ليمان 

ال������ذي يرمز ل������ه اخلروب لريبط������ه بالغراب 

رمز اخلراب، فمحم������ود دروي�ض ينطلق بعد 

ر�شم امل�شهد التمهيد للغراب اإىل اإقرار البعد 

�ش������طوري والديني للغراب، ويفرتق عن بو  الأ

يف زّج الن�ض باملاأ�شاة الفل�شطينية اأي بالركن 

املو�ش������وعي الذي ناأى عن������ه بو حيث ح�رش 
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الغراب باحلديث عن خراب������ه الذاتي وقتاه 

العاطفي ال�شخ�شي، وي�شتطرد دروي�ض بعد 

أنه ترك امل�شافة الفا�شلة عن ن�ض بو  اأن ظن ا

لريبط دم الفل�شطيني بدم هابيل بداية املوت 

الب�رشي، فهو من اأحفاد بداية القتل: 

�أن���ت مته���م مبا فين���ا، ه���ذ� �أول �لدم من 

�ساللتن���ا �أمام���ك، فابتع���د ع���ن د�ر قابي���ل 

�جلدي���دة مثلم���ا �بتع���د �ل����رس�ب عن حرب 

ري�سك يا غر�ب.

ن مّنا بعدما  �أ�أنت �إذً�؟ فماذ� يطلبون �لآ

�رسق���و� كالم���ي م���ن كالم���ك، ث���م نام���و� يف 

منامي و�قفنَي

عل���ى �لرماح. ومل �أكن �سبحًا لكي مي�سو� 

ُخطاَي على ُخطاَي. فكن �أخي �لثاين، 

�أنا هابيُل، ُيرجعني �لرت�ُب

�إلي���ك خّروب���ًا لتجل����س ف���وق غ�سني يا 

غر�ُب

ينهي حممود دروي�ض ق�شيدته با�شت�شالم 

أنه هابيل اأول �ش������حية  مهي������ب للموت معلناً ا

ن�شاين وهذا يعني  ب�رشية يف تاريخ الوجود الإ

اأن ال�شاعر حدد بجالء انتماء غرابه اإىل رمز 

وىل فيخل�ض الغراب  ن�ش������انية الأ اجلرمية الإ

من دللت������ه الفردية على اخل������راب الذاتي 

الذي اقت�رش عليه الع�ش������اق يف بكائهم فراق 

مع�ش������وقاتهم فخرب الك������ون بغيابهن، بينما 

يجعل حمم������ود دروي�ض اخلراب مو�ش������وعياً 

ن�شان الفل�ش������طيني، وبذلك يحّول  يخ�ض الإ

حممود دروي�ض �شورة الغراب اإىل �شاهد على 

اجلرمية ال�ش������هيونية، وينزاح برمز الغراب 

وىل على تاريخ اجلرمية  اإىل �شميم دللته الأ

ن�ش������انية، وهذا النزياح يف �شورة الغراب  الإ

نه  ل ياأخ������ذ قيمته يف التجدي������د والبتكار لأ

اأ�شله الرمزي والدليل يف الكتب ال�شماوية، 

اإمنا يعيد للرمز بع������ده الواقعي بعد اأن كاد 

اأن يق�رشه ال�ش������عراء على بعد ذاتي انفعايل 

أل�ش������ق بالبعد الرومان�شي الذي مل يعرفه  هو ا

�ش������عراء العرب القدامى ب�ش������فتها مدر�ش������ة 

فنية، على اأن خامتة ق�شيدة حممود دروي�ض 

ل تتخل�ض من عالئقها بخامتة ق�ش������يدة بو 

الرومان�شية، فمحمود دروي�ض ينهي ق�شيدته 

باإقرار موت������ه وا�شت�ش������المه جللو�ض الغراب 

على غ�ش������ن روحه م�شتعيداً ربطه باخلروب 

وهابيل، كذلك يفعل بو بغرابه فهو يجل�ش������ه 

على متثال بال�ض ليبق������ي له بعده التاريخي 

�شطوري ويجعله يفرد جناحيه على روحه:  الأ

و�لغر�ب دون �أن يرفَّ له جناٌح، ل ز�ل جال�سًا، 

ول ز�ل جال�س���ًا، على متثال بال�س �ل�ساحب 

�ملنحوت فوق ب���اب مدعي، وعيناه فيهما 

نظر�ُت �سيطان يحلم، و�سوُء �مل�سباح فوقُه 

ر�س ظل���ه؛ وروحي، عن ذلك  يرم���ي على �لأ

�لظل �لذي ي�ستلقي با�سرتخاٍء فوق �أر�سي. 

وه������ذا ما ملحنا يف خامتة ق�ش������يدة 
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واأجل�ش������ه  للغراب اخلروب  اأح�������رش  الذي 

أنه هابيل. ويظهر  على غ�ش������ن روحه معلناً ا

لفاظ التي  اللتقاء بني الن�شني يف جملة الأ

ا�شتخدمها كال ال�شاعرين على الرغم من اأن 

ن�ض بو مرتجماً، »الغ������راب، هابيل، خروباً، 

بال�ض، جال�شاً، جتل�ض، حلم، منامي، اأر�شي 

الرتاب« وتراكي������ب ذات معنى واحد »وعيناه 

فيهما نظراُت �ش������يطان يحلم، ومل اأكن �شبحاً 

لكي مي�شوا ُخطاَي على ُخطاي، يرمي على 

ر�ض ظلُّه؛ وروحي، ي�شتلقي با�شرتخاٍء فوَق  الأ

اأر�شي، لتجل�ض فوق غ�شني يا غراُب«. ثمة 

ثر اأ�ش������ل ق�شيدة بو يف ق�شيدة  ظهور بني لأ

دروي�ض لك������ن دروي�ض املع������روف براعته يف 

متويه اأ�شول �شعره يجعل هذا الظهور �شبحياً 

أنه ل يُ�شل.  غري ا

خامتة: 

يبدو من ا�شتق�ش������اء �شورة الغراب عند 

�شعراء العرب القدامى واملعا�رشين، اأن لعنة 

الغرب حتولت م������ع التاري������خ اإىل رمز ثابت 

يحاوره ال�شعراء يف جتليات انك�شاراتهم، ووجع 

فقدهم و�ش������عورهم بالتال�شي وال�شمحالل 

الوجودي في�ش������تح�رشون الغراب ليعر عن 

ماأ�شاتهم الوجدانية وخراب روحهم ليحملوه 

أثم ياأ�شهم وفجيعتهم، ول يجروؤون في�شيفون  ا

على لعنت������ه الرمزية لعن������ات حياتهم ليبقى 

أثم املوت والفراق وال�ش������وؤم واخلراب  حامل ا

كما هو عند �ش������عراء اجلاهليني والع�ش������اق 

أو هو �شاهد تاريخ اجلرمية  اخلائبني منهم، ا

وىل كم������ا ه������و عن������د حممود  ن�ش������انية الأ الإ

وىل  دروي�ض وهي �شورة ل تفارق �شقيقته الأ

نها تبقيه رمز امل������وت واخلراب والفجيعة  لأ

وائل  وال�شوؤم، وبذلك اأبقى �شعراء العربية الأ

واخر على لعن������ة الغراب وخلودها رمزاً  والأ

أبدي������اً لكنه رمز لي�ض ملهماً فال�ش������عراء كما  ا

أينا يحاورن ق�ش�ش������ه و�ش������ورته التاريخية  را

ويحملوه اأحا�شي�ش������هم من دون اأن يقووا على 

بعث �شعرية جديدة تخرج عن معطف ق�شة 

أ�شطورياً وثقافياً، ويبدو اأن  الغراب املنجزة ا

الغ������راب ترك لعنته على الق�ش������ائد فخرب 

بداع ومل مينح  فيها القدرة على التجديد والإ

ال�شعراء مهما متحلوا �شورته ملكة اإبداعية 

تتخطى �شورته املنجزة.

�شالم، جواد عل����ي، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثانية، اجلزء  املف�ش����ل يف تاري����خ العرب قبل الإ  -1 
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امل�صادر واملراجع
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1��2، ج، �ض ���.

الفلكلور ماهو، درا�شات يف الرتاث ال�شعبي، فوزي العنتيل، ط2، دار امل�شرية، بريوت، ���1، �ض 113.  -12

قراءة يف ملحمة جلجام�ض، فرا�ض ال�شواح، ط1، دار العربي، دم�شق، ���1، �ض 214و �21.  -13

�شالم، د.اأحمد النعيمي، ط1، دار �شيناء، القاهرة، ���1، �ض 202. �شطورة يف ال�شعر العربي قبل الإ الأ  -14

�شن����ام، اأب����و املنذر ه�ش����ام بن حممد ب����ن ال�شائب الكلبي، حتقي����ق اأحمد زكي، طبق����ًا للن�شخة  كت����اب الأ  -1�

الوحيدة املحفوظة »باخلزانة الزكية«، ن�شخة م�شورة عن طبعة دار الكتب �شنة »1�24«. الدار القومية 

للطباعة والن�رس، القاهرة، م�رس ���1 �ض �.

مو�شوعة اأ�شاطري العرب، د. حممد عجينة، ط1، دار الفارابي، بريوت، د.ت، ج1، �ض �32.  -1�

زدي، من قحطان. �شاعر جاهلي، مياين، من فحول  ال�شنفرى، ؟ - �0ق.ه� /؟ -��4م، عمرو بن مالك الأ  -1�

الطبقة الثانية وكان من فتاك العرب وعدائيهم، وهو اأحد اخللعاء الذين ترباأت منهم ع�شائرهم.

�ش����وار ب����ن امل�����رسب، ؟ -؟ ه�/؟ -؟ م، �شوار بن امل�����رسب ال�شعدي، �شعد بني متيم، وقي����ل �شعد بني كالب.   -1�

نه �شبب بامراأة فحلف اأخوها لي�رسبنه  �شاعر اإ�شالمي ذكر املربد اأنه هرب من احلجاج. �شمي بامل�رسب لأ

عالم، جملد �، �ض 141.  بال�شيف مئة �رسبة، ف�رسبه فغ�شي عليه، ف�شمي م�رسب لذلك. انظر: الأ

ال�شمهري الُعكلي، ؟ -؟ه� /؟ -؟م، ال�شمهري بن ب�رس بن اأوي�ض بن مالك بن احلارث بن اأمني العكلي.،   -1�

�شاع����ر ل�����ض كان����ت له غارات على القوافل، وقب�����ض عليه و�شجن اأكرث من مرة وانته����ى اأمره بالقتل، له 

موي،  �شعر فى اأ�شعار الل�شو�ض واأخبارهم. معجم ال�شعراء من الع�رس اجلاهلي حتى نهاية الع�رس الأ

عفيف عبد الرحمن، دار املناهل، بريوت، ���1، �ض �11.

النابغة الذبياين، ؟- �1 ق.ه� /؟ - ��0م، هو زياد بن معاوية بن �شباب الذبياين الغطفاين امل�رسي، اأبو   -20

بيات يف حادثة فحواها: »اأن النابغة الذبياين  وىل، ت����روى هذه الأ اأمام����ة. �شاع����ر جاهلي من الطبقة الأ
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حني دخل اإىل املدينة، »فقالوا له: قد اأقويت يف �شعرك، واأفهموه فلم يفهم، حتى جاوؤوه بقينة فجعلت 

خ����ر فبينت ال�شمة يف  آل مّي����ة«، وتبنّيُ الي����اء يف »مزوِد« و»مغتدي«. »ث����م غنت البيت الآ تغني����ه: »اأم����ن ا

�شود«، انظر، )املو�شح،  �شوُد« بعد الدال. ففطن لذلك، فغرّيه، وقال: »وبذاك تنعاُب الغراب الأ قوله: »الأ

للمزرباين، حتقيق علي البجاوي، دار نه�شة م�رس، القاهرة، ���1، �ض �2(.

عن����رتة ب����ن �ش����داد، ؟ - 22ق.ه�����/؟ - �01م، عنرتة بن �ش����داد بن عمرو بن معاوية بن ق����راد العب�شي. اأ�شهر   -21

وىل. من اأهل جند. اأمه حب�شية ا�شمها زبيبة، �رسى  فر�ش����ان الع����رب يف اجلاهلية ومن �شعراء الطبقة الأ

�شد  اإلي����ه ال�ش����واد منه����ا. كان مغرم����ًا بابن����ة عمه عبلة فق����ل اأن تخلو له ق�شي����دة من ذكره����ا. وقتله الأ

عالم، جملد �، ��1. الرهي�ض اأو جبار بن عمرو الطائي. انظر: الأ

دي����وان عن����رتة بن �شداد، حتقيق ب����در الدين حا�رسي وحممد حمام����ي، ط1، دار ال�رسق العربي، بريوت،   -22

لبنان، وحلب، �شورية، 1��2، �ض �23و �23.

�شود، ون�شبوهم يف اأكرث  غربة ت�شبيهًا لهم بذلك الطائر البغي�ض امل�ش����وؤوم يف لونه الأ »فق����د �شموه����م الأ  -23

احل����الت اإىل اأمهاته����م« 23، انظر: ال�شعراء ال�شعاليك يف الع�رس اجلاهلي، د. يو�شف خليف، ط4، دار 

املعارف، م�رس، القاهرة، ���1، �ض 111.

ديوان عنرتة، �ض��.  -24

بقع: الذي خالط �شواده بيا�ض.  �2- ظعن: رحل. اأتوقع: اأح�ض. بينهم: فراقهم. الأ

�2- حرق اجلناح: متناثر الري�ض. اللحيان، جانبا الوجه. جلمان: مقر�شان. ه�ض: م�رسور. مولع: مهتم. 

زجرته: ملته. يفرخ: ين�شل: يتفجع. يتاأمل.  -2�

نعيت: اأخربت. التمام: الكامل.  -2�

ديوان عنرتة، �ض ��2.  -2�

30- جمن����ون ليل����ى، ؟ - ��ه�/؟ - ���م، قي�ض بن امللوح بن مزاحم العامري.، �شاعر غزل، من املتيمني، من 

اأهل جند.مل يكن جمنونًا واإمنا لقب بذلك لهيامه يف حب ليلى بنت �شعد التي ن�شاأ معها اإىل اأن كربت 

�شع����ار وياأن�ض بالوحو�ض، وجد ملقى ب����ني اأحجار وهو ميت  وحجبه����ا اأبوه����ا فه����ام على وجهه ين�شد الأ

عالم، جملد �، �ض �34. فحمل اإىل اأهله. انظر: الأ

دي����وان قي�����ض بن امللوح جمنون ليلى، حتقيق ي�رسي عب����د الغني، دار الكتب العلمية، بريوت، 2004، �ض   -31

.��

هو خليل بن جربائيل بن يوحنا ابن ميخائيل. 12�2- �132ه�/ �1�3- �1�0م، �شاعر، كاتب واأديب ولد   -32

خبار( �شنة ���1م، ثم جعل مديرًا  يف ال�شويف����ات بلبن����ان وتعلم يف بريوت واأن�شاأ بها جريدة )حديقة الأ

جنبية فيها. ت����ويف يف بريوت. وله ديوان.  مور الأ للجري����دة الر�شمي����ة ومطبعتها يف �شوري����ة، فمديرًا لالأ

عالم، جملد2، �ض ���. انظر: الأ
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ديوان خليل خوري، دار القلم، بريوت، ���1، �ض �24.  -33

خري،  ه����و: اأحم����د ب����ن علي بن اأحمد �شوق����ي. ��12 - 13�1 ه����� / ���1- 1�32م اأ�شهر �شع����راء الع�رس الأ  -34

كراد  يلق����ب باأم����ري ال�شع����راء، مولده ووفاته بالقاه����رة، كتب عن نف�شه، )�شمع����ت اأبي يرّد اأ�شلن����ا اإىل الأ

فالع����رب( ن�ش����اأ يف ظ����ل البيت املالك مب�����رس، وتعلم يف بع�����ض املدار�ض احلكومية، كت����ب يف مو�شوعات 

عالم، جملد 1، �ض ��1. ال�شعر املختلفة، وكتب الق�ش�ض ال�شعري التمثيلي بالعربية. انظر: الأ

ه����و: مع����روف ب����ن عبد الغن����ي البغ����دادي الر�ش����ايف. 12�4 - 13�4 ه����� / ���1 - �1�4 م، �شاعر العراق   -3�

يف ع�����رسه، م����ن اأع�شاء املجم����ع العلمي العربي )بدم�شق(، ول����د ببغداد، ا�شتغ����ل بالتعليم، ورحل بعد 

وىل اإىل  �شتانة، فعني معلمًا للعربية يف املدر�شة امللكية، وانتقل بعد احلرب العاملية الأ الد�شتور اإىل الأ

دب العربي يف دار املعلم����ني بالقد�ض، واأ�شدر  دم�ش����ق �شن����ة )�1�1(، ورحل اإىل القد�ض وع����ني مدر�شًا لالأ

م����ل يومية �شن����ة )1�23( فعا�شت اأقل من ثالثة اأ�شهر، وانتخ����ب يف جمل�ض النواب يف بغداد. جري����دة الأ

وزار م�����رس �شن����ة )�1�3(، ثم قامت ث����ورة ر�شيد عايل الكيالين ببغداد فكان م����ن خطبائها وتويف ببيته 

دب العربي(  عظمي����ة ببغ����داد. له كتب منها )دي����وان الر�شايف( )دفع الهجنة( )حما�����رسات يف الأ يف الأ

عالم، جملد 2، �ض �3.  وغريها الكثري. انظر: الأ

ول تذكار املا�شي،  �شاع����ر لبن����اين )���1- ���1(، �شافر اإىل م�رس منذ طفولته، ن�رس عام 1�11 ديوانه الأ  -3�

ويف 1�12 هاجر اإىل الوليات املتحدة حيث بداأ العمل يف التجارة، ثم يف عام �1�1 ميالدي ا�شتقر يف 

دبي. و�شار ع�شوًا يف الرابط����ة القلمية، ن�رس وهو يف الوليات املتحدة كل  نيوي����ورك ليتف����رغ للعمل الأ

من ديوان )اجلداول( وديوان )اخلمائل(.

ديوان اإيليا اأبو ما�شي، تقدمي جربان خليل جربان، دار العودة، بريوت، 1��0، �ض �23.  -3�

�شاعرة عراقية )1�23- �200(، تعد رائدة ال�شعر احلديث، فقد ن�رست ق�شيدتها الكولريا �1�4، يعتربها   -3�

النق����اد اأول باكورة احلداث����ة ال�شعرية، من دواوينها، عا�شقة الليل، �شظايا ورماد، وهي اأكادميية وناقدة 

اأثرت احلداثة بدرا�شات مهمة ول �شيما كتابها ق�شايا ال�شعر العربي املعا�رس.

ديوان نازك املالئكة، دار العودة، بريوت، 1��1، ج1، �ض ��1.  -3�

ثار الكاملة، اأدوني�ض، دار العودة، ط ا، بريوت، 1��1، �ض 4�1. الآ  -40

�شدر هذا الن�ض مطبوعًا عام ���1.  -41

ه����و واح����د من نخبة ال�شعراء الذين اأجنبهم اجلن�ض الب�رسي طوال تاريخه »ولد ال�شاعر اإدغار اآلن بو   -42

�شنة �1�0، يف مدينة بو�شطن، وتويف �شنة �1�4، وق�شيدة الغراب تعّد واحدة من عيون الق�شائد التي 

�شبوع  جنليزية طوال تاريخها، انظر، اإدغار اآلن بو، يو�شف �شامي اليو�شف، جريدة الأ كتب����ت باللغ����ة الإ

دبي العدد ��2 تاريخ �/2004/10. الأ

مل����اذا ترك����ت احل�ش����ان وحيدًا، حمم����ود دروي�ض، من�شورات ريا�����ض الري�ض للكتب والن�����رس، بريوت، لبنان،   -43
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���1، �ض ��.

ربعاء،  الغ����راب، اأدغ����ار اآلن ب����و، ترجمة، اإنعام الها�شمي، جري����دة املثقف، ال�شنة الثانية، الع����دد�33، الأ  -44

.200�/11/2�

يق����ول اب����ن الروم����ي وهو �شاعر م����ن الع�رس العبا�شي ا�شمه »عل����ي ابن العبا�ض بن جري����ج اأو جورجي�ض،   -4�

الرومي 221- 2�3 ه� / ��3- ���م: 

فكاأنك الينبوُت يف اإبدائه 

�شوكًا يذوُد به عن اخلّروِب     

ثاتي وُب�ْشَتا  درِّ وُهمومي حُمَ

وُب يَن �شوٌك ثماُرُه اخَلرُّ    

يقول النابغة وهو �شاعر جاهلي النابغة الذبياين ا�شمه »زياد بن معاوية بن �شباب الذبياين الغطفاين   -4�

ِد »ويقول  في����ِه ِركاٌم ِم����َن الَينب����وِت واخَل�شَ ُه ُكلُّ واٍد ُمرَتع حلٍب  دُّ امل�رسي، ؟ - �1 ق. ه�/؟ - ��0م.« مَيُ

�شود، من بني  عم����رو اب����ن كلث����وم وهو �شاعر جاهل����ي ا�شمه عمرو بن كلثوم ب����ن مالك بن عتاب، اأب����و الأ

����ِد يف الَينبوِت َواحلاِج  ٍة َم�شَي امُلقيَّ تغل����ب، ؟ - �3ق. ه�����/؟ - ��4م، :  »مت�ش����ي بِعدل����ني ِمن ل����وؤٍم َوَمنق�شَ

خطل: وهو �شاعر اأموي ا�شمه غياث بن غوث بن ال�شلت بن طارقة بن عمرو، اأبو مالك، من  »ويقول الأ

بني تغلب، �1 - �0 ه� / �40- ��0م، 

»تظلُّ فيِه َبناُت املاء اأجنَية 

ُد« َويف َجواِنَبه الينبوُت َواحَل�شَ    

ل�شان العرب، مادة خرب.  -4�

¥µ



�حل�ّص �لوجد�ين و�لقومي يف ق�ضائد ب�ضارة �خلوري

�لعــــــدد 540  �أيلـــــول   3422008

هي لي�شت ق�شيدة ل�شاعر واإمنا هي الق�شيدة / ال�شاعر. ذلك اأن �شاعرنا 

انعك�ش������ت يف ق�شائده روحه ال�شاعرة ب�ش������كل مكثف، وقد كان التكثيف �شمة 

لق�شائده فجاءت ق�ش������اراً. ولعل القارئ لديوانيه كثرياً ما ي�شعر باأنه يتذوق 

نغماً واحداً بتنويعات متعددة، ول غرو يف ذلك فاإن اخل�شائ�ض الفنية ل�شعر 

أو الأخطل ال�شغري، جعلت من �شعره ق�شيدة واحدة - ورمبا  ب�ش������ارة اخلوري ا

كانت هذه �شمة من �شمات كبار ال�شعراء ومنهم �شاعرنا –حيث تنعك�ض مالمح 

بداعية. فنية- بعينها- وتقتحم باإحلاح مراحل جتاربهم الإ

احل�ّس الوجداين والقومي

ائد ب�شارة اخلوريشائد ب�شارة اخلوريشائد ب�شارة اخلوري  يف ق�

ناقد �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان �أحمد �ليا�س.

❁

˜

❁
وهدان وهدانوهدان وهدان
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 وق������د منت ق�ش������ائد �ش������اعرنا عن هذه 

ال�ش������مة حيث ال�ش������اعرية الفيا�شة واحل�ض 

قانيم  مبعاين احل������ب واجلم������ال، وه������ي الأ

الثالثة التي ت�شكل عامله ال�شعري اخل�شيب 

ولنرتكه يقدم لنا نف�شه من خاللها:

روح كما �نحطم �لغدير على �ل�سفا

�أرو�ح �إىل  م�������س���ع���ب���ة  ����س���ع���ب���ًا 

)للحب( �أكرثها؛ وبع�س كثريها

للر�ح وبع�سها  )�جلمال(  لرقى 

...............

�أنا يف �سمال )�حلب( قلب خافق

وع��ل��ى مي��ني )�حل����ق( ط��ري �ساد

غنيت لل�رسق �جلريح ويف يدي

م��ا يف ���س��م��اء �ل�����رسق م��ن �أجم���اد

فمزجت دمعته �حلنون بدمعتي

�دي ب��ف��وؤ ج��ر�ح��ه  مثل  ونق�ست 

و�ش������اعرنا ب�ش������ارة اخلوري فر�ض علينا 

بتلك العذوبة والغنائية اأن نخو�ض يف مالمح 

�ش������عره الفنية قبل اأن نتعر�ض ل�ش������رية حياته 

وتقدمي ترجمة لها. ذلك اأن خ�شائ�ض هذا 

ال�ش������عر، التي منه������ا عذوبة اللف������ظ ورقته، 

و�ش������مو املعنى وجمال التعب������ري عنه يف ي�رش؛ 

ومو�شيقية العبارة ال�شعرية؛ واإيقاع ق�شائده 

وانتقاوؤه لبحورها؛ وق�رشها واحتواوؤها على 

موق������ف اأو خيط درام������ي جعلتها تت�رشب يف 

رق������ة متناهية اإىل الوج������دان، ولعل ذلك ما 

حدا بكبار املطربني اإىل تلحينها وال�شدو بها، 

ولعل الأخطل ال�ش������غري هو اأكرث ال�ش������عراء -

بعد �شوقي- من حيث عدد الق�شائد املغناة، 

فمن ق�ش������ائده التي نالت حظاً وفرياً: »ع�ض 

أ�ش������نيتني بالهجر«، و»�شائلي العليا  اأنت« و»ا

طر�ض، و »وا�شقنيها  عنا والزمانا«، لفريد الأ

�شمهان؛ اأما عبد الوهاب  باأبي اأنت واأمي«، لأ

أب������دع تلحني وغناء ق�ش������ائده: »الهوى  فقد ا

وال�شباب«، و»ال�شبا واجلمال«، و»جفنه علم 

الغزل«، ف�ش������اًل عن تلحين������ه ل�»يا ورد مني 

ي�شرتيك«، وهي جتربة فريدة ورائدة لل�شاعر 

مزج فيها بني »الف�ش������حى« و»العامية« بي�رٍش 

وجمال، حيث �شاغ كثرياً من املعاين وال�شور 

التقليدية يف ال�ش������عر العربي بلهجة عامية، 

وق������د غلبته بع�������ض املعاين فاأتت �ش������ياغته 

أبيات عذبة داخل البناء  عربية خال�ش������ة يف ا

غنية مثل: »العامي« لالأ

�����������س����������ف����������رم )�ل�����������������س��������ق��������م(

ح�����ب�����اب �لأ ف����رق����ة  م�����ن  )�أم( 

أو قوله: ا

�خل����ج����ل )ل��������ي��������ه(  ورد  ي��������ا 

ف��������ي��������ك ي�������ح�������ل�������و �ل����������غ����������زْل

. . . . . . . . . . . . . . . .

�ل�����س��ب��ا و�جل���م���ال م��ل��ك ي��دي��ك

ت���اج���ي���ك م������ن  �أع���������ز  ت�������اج  �أي 
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ف�ساألنا ع��ر���س��ه  �حل�����س��ن  ن�����س��ب 

م����ن ت����ر�ه����ا ل������ه.. ف�����دل ع��ل��ي��ك

عليه �حل��ن��ون  روح��ك  فا�سكبي 

عينيك يف  �ل�����س��م��اء  ك��ان�����س��ك��اب 

❁    ❁    ❁

ك��ل��م��ا ن���اف�������س �ل�����س��ب��ا ب��ج��م��ال

ع���ب���ق���ري �ل�������س���ن���ا ن������اه �إل���ي���ك

ل��ي��ل��ق��ي �إل  �ل�����ه�����ز�ر  ت��غ��ن��ى  م����ا 

�أذن�����ي�����ك يف  �ل������غ������ر�م  زف����������ر�ت 

���س��ك��ر �ل���رو����س ���س��ك��رة ���رسع��ت��ه

نهديك يف  �لعبري  جم��رى  عند 

منك ح�سدً�  نف�سه  �ل���ورد  قتل 

وج��ن��ت��ي��ك يف  دم��������اه  و�أل������ق������ى 

ول����ف����ر������س����ات م���ل���ت �ل�����زه�����ر مل��ا

�سفتيك ع��ن  ن�����س��ام  �لأ حدثتها 

خطل  ها هي ق�ش������يدة من ق�ش������ائد الأ

أنه������ا )غزلي������ة(،  ال�ش������غري نقروؤه������ا عل������ى ا

والق�شيدة كما نراها )ق�شيدة الطبيعة( تت�شع 

لت�ش������مل مرائيها التي تتنوع حتى تتكثف يف 

أة(، واإذا كان �شاعرنا العربي  )الرو�شة/ املرا

ع�ش������ى يعقد مقارنة عاجلة بني  اجلاهلي الأ

أة والرو�ش������ة يف معلقته ال�ش������هرية حيث  املرا

يقول:

ما رو�سة من ريا�س �حلزن مع�سبة

خ�رس�ء جاد عليها م�سبل هطل

ي�ساحك �ل�سم�س منها كوكب �رسق

متكهل �ل��ن��ب��ت  ب��ع��م��ي��م  زر  م������وؤ

ر�ئحة ن�رس  منها  باأطيب  يومًا 

�سل �لأ دنا  �إذ  منها  باأح�سن  ول 

فاإن هذا ال�ش������عر ل يتج������اوز )املقارنة( 

ودائرة املفا�شلة يف الرائحة واحل�شن، ولكن 

الأخطل ال�ش������غري يف مهارة وحذق ي�ش������هر 

الفوارق ويذيبها لي�ش������بح العن�رشان واحداً 

أة/  أة املثال. اإنه������ا احتفالية املرا وليكون املرا

لفاظ  الطبيعة ي�ش������تدعي له ال�ش������اعر من الأ

أو  وال�ش������ور ما يرقى بها عن تقليدية املعنى ا

تناول������ه، لياأتي على م�ش������توى العر�ض الكوين 

لفاظ ودللتها:  البهيج، ولن�شتعر�ض تلك الأ

).. ال�شبا، واجلمال، وعر�ض احل�شن؛ والتاج، 

أة؛ والهزار،  وال�شماء التي تن�شكب يف عيني املرا

بجدية ال�شامية –على حد  وهي لفظة من الأ

تعبري نزار قباين- يندر بل ي�ش������تحيل وجود 

هذا اللفظ علماً على طائر يف غري ال�ش������عر 

أو غ������الة القرويني –ث������م الرو�ض،  اللبن������اين ا

وي�ش������تدعي ذلك تل������ك ال�ش������تعارة البديعة 

أي������ن؟.. يف نهديك..  )جم������رى التعب������ري(.. وا

والنهدان هنا ربوتان )طبيعيتان( ناتئتان يف 

ال�شدر ي�ش������قهما )جمرى العبري(، ثم الورد؛ 

..اإنها  ن�ش������ام..(  والأ والزهر،  والفرا�ش������ات، 

مرئيات الطبيعة وم�ش������موعها وم�ش������مومها، 

كلها، ي�شتدعيها ال�شاعر يف مهرجان احتفايل 



�حل�ّص �لوجد�ين و�لقومي يف ق�ضائد ب�ضارة �خلوري

34� �لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

بديع. يف ان�ش������يابية وتدف������ق بحر اخلفيف 

تن�شاب ال�شور واملعاين –واإن بدت تقليدية- 

اإل اأن ال�شاعر يتق�شى العالئق والو�شائج بني 

املرئيات، ومن خالل هذا التق�ش������ي الواعي 

ال�شفيف يقوم بتوليد ال�شور:

عليه �حل��ن��ون  روح��ك  فا�سكبي 

عينيك يف  �ل�����س��م��اء  ك��ان�����س��ك��اب 

لعلها العالقة بني �ش������فاء ال�شماء و�شفاء 

أو لعلها يف  العيون؛ اأو بني رق������ة هذه وتلك، ا

ات�ش������اع املدى بني رقعة ال�شماء والعمق الذي 

يكتنف نظرة العينني؛ والغمو�ض الذي يرتامى 

يف نظرة �ش������اردة، ثم تاأتي هذه العالقة بني 

ال�شكر وال�شذى.. يف هذا البيت:

���س��ك��ر �ل���رو����س ���س��ك��رة ���رسع��ت��ه

نهديك يف  �لعبري  جم��رى  عند 

ثم العالقة من حيث اللون يف البيت:

منك  ح�سدً�  نف�سه  �ل���ورد  قتل 

وج��ن��ت��ي��ك يف  دم��������اه  و�أل������ق������ى 

أة ينتهي  اإن كل �ش������يء يب������داأ خارج امل������را

اإليها.. ومن حيث الرائحة يف قوله:

و�ل����ف����ر������س����ات م���ل���ت �ل����زه����ر مل��ا 

�سفتيك ع��ن  ن�����س��ام  �لأ حدثتها 

اإنه الرحيق امل�ش������كر.. الذي يجمع ثالثاً 

م������ن احلوا�ض يف بي������ت واحد وهي حا�ش������ة 

النظر )حيث الفرا�ش������ات باألوانها الزاهية( 

ن�ش������ام العاطرة(، ثم  وحا�شة ال�شم )حيث الأ

الذوق )حيث تفاعل وتالقى الفرا�ض بال�شفاه 
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الُزهر وم������ا ينتج عنهما من رحيق..( ..هذه 

العالقات وال�ش������ور املولدة منها، �شمة غالبة 

يف �ش������عر الأخطل ال�شغري. بحيث جند هذه 

ال�ش������ور املتماثلة يف ق�ش������ائد متعددة له.. 

أ: ولنقرا

�أن���ق���ى م���ن �ل��ف��ج��ر �ل�����س��ح��وك،

ف���ه���ل �أع���������رت �ل���������ورد خ�����دك؟

�ل���ن�������س���ي���م؛ ط����ب����ع  م������ن  و�أرق 

ف���ه���ل خ���ل���ع���ت ع���ل���ي���ه ب������ردك؟

أ�شد و�شوحاً يف  ولعل هذه ال�ش������مة تبدو ا

ق�ش������يدة مثل )هند واأمها( وق�شائد اأخرى 

مثل )بلغوها( ورمبا ت�ش������لل حتى اإىل �ش������عره 

القومي.. ولعل مطلع ق�شيدة.. كهذه، يعك�ض 

تلك ال�شمة متاماً:

ع�ست.. فالعب ب�سعرها يا ن�سيم 

نوم! يا  عيونها  يف  و��سحكي 

وق������د ي������روق للبع�������ض اأن ي�ش������ف هذه 

املحاولت ال�ش������عرية بالتقليدي������ة ورداً على 

ذلك ن�ش������وق راأي الناقد اإيلي������ا حاوي، حني 

يعلق عل������ى هذه الق�ش������يدة يف كتابه القّيم: 

)الأخطل ال�شغري - �شاعر اجلمال والزوال( 

فيق������ول: )قد يخط������ر لن������ا اأن معادلة هذا 

الو�ش������ف قدمي������ة عريقة يف عمود ال�ش������عر 

اجلاهل������ي، فاأي ف�ش������ل له يف ذل������ك كله؟؟ 

ك������ي ل نتجنى عليه ونتع�ش������ف ب������ه ل بد لنا 

قرار باأنه ي�ش������در يف غزله عن جرح  م������ن الإ

دام عمي������ق باجلمال، وعن ن������وع من اللوعة 

املخ�ش������بة بالياأ�ض من الق������درة على التعبري 

أنه مل يحلَّ يف �ش������وفيته النف�ش������ية  عنه، ذلك ا

ح�ش������ا�ض؛  الت������ي تتداعى بها اأطر الفهم والإ

فتم������ادى يتاأول �ش������ورته احل�ش������ية حتى يبلغ 

منها �ش������يئاً من ال�شوفية احل�ش������ية اإذا جاز 

أنَّى له اأن  مر كذلك، ا التعبري؛ ولو مل يك������ن الأ

ين�شب ال�شكر اإىل ال�شذى وهو ينت�شب اأ�شاًل 

اإىل اخلمرة؟ اإن من ال�ش������ذا خلمرة م�شكرة؛ 

أة وحده مل�شكر؛ هذه حقيقة  بل اإن �ش������ذا املرا

كانت مكتومة؛ فغدت معلومة، اإل اأن ن�ش������بة 

ال�ش������كر اإىل الرو�ض افت�شحت نزعة بديعية 

يف �ش������عره؛ حتّدرت اإليه من �ش������ناعة ال�شعر 

العربي املوات القائمة على الغبطة باقتنا�ض 

حيل الغلو، ورمبا اأوفت اإىل ذروتها يف البيت 

الث������اين حيث جعل الورد ينتحر ح�ش������داً من 

جمالها ويلقي دمه يف وجنتيها؛ فهما لي�شتا 

موردتني باجلمال بل بدم الورد ال�رشيع..(.

واإذا كان الناقد يرى اأن �ش������اعرنا ي�شدر 

يف غزله عن جرح دام عميق باجلمال؛ وعن 

نوع من اللوعة املخ�ش������بة بالياأ�ض من القدرة 

على التعبري عنه.. ف������ال يفوتنا هنا اأن نورد 

من �شعره ما يوؤكد ذلك حيث يقول:

مل �ملن�سود �لهوى و�ل�سباب، و�لأ

����س���اع���ت ج��م��ي��ع��ه��ا م����ن ي��دي��ا

❁    ❁    ❁
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و�شاعرنا هو ب�ش������ارة عبد اهلل اخلوري؛ 

ولد يف بريوت عام 1890 من اأب كان ميار�ض 

آنذاك؛ اأي  الطب عل������ى الطريقة املاألوف������ة ا

م������ن خالل موؤلف������ات ابن �ش������ينا وغريها من 

كتب الطب العرب������ي القدمي، وكانت لبنان - 

�شاأنها �ش������اأن اأجزاء كثرية من الوطن العربي 

-حتت ال�ش������يطرة العثمانية، وخ�ش������ي والده 

اأن ي�ش������اق اأولده للخدمة الع�ش������كرية فنزح 

اإىل القري������ة و�ش������جل اأولده م������ن مواليدها، 

ونظ������راً للمودة التي كانت بني والد ب�ش������ارة 

خري يوعز  الطبي������ب وخمتار القري������ة، كان الأ

اإىل �ش������ديقه بالنتقال م������ع اأ�رشته اإىل قرية 

أخ������رى يف كل مرة تطوف به������ا جلنة تعداد  ا

النفو�������ض على البيوت، وبهذا كما يقول عبد 

اللطيف �رشارة يف كتابه )الأخطل ال�شغري(: 

)..كان ينتقل يف م�شتهل حداثته بني املدينة 

والقري������ة؛ ويختزن يف نف�ش������ه، عن غري وعي 

منه، كث������رياً من النطباع������ات التي حتدثها 

هاتيك التنقالت بني جوين خمتلفني وبيئتني 

آثار ه������ذه النطباعات  متنوعت������ني(.. ولعل ا

العفوية الالواعية تت�شح يف �شعره، من حيث 

ج������واء الطبيعية؛ وبذلك اأ�ش������بح ب�ش������ارة  الأ

أبداً-  اخل������وري ابن املدينة عال������ق الذهن – ا

رياف. مبا يدور يف حياة الطبيعة والأ

تلقى ال�شاعر مبادئ القراءة يف الكتاتيب 

آن������ذاك؛ ث������م انتقل اإىل املدر�ش������ة  املنت�������رشة ا

رثوذك�ش������ية وتلقى على يد معلمه )�ش������بلي  الأ

دباء املرموقني -مبادئ  م������الط(، وهو من الأ

اللغة الفرن�شية؛ ويف �شن الرابعة ع�رشة انتقل 

دب العربي  اإىل مدر�شة )احلكمة( فدر�ض الأ

واأحب العبارة العربية؛ وكان من رقاه - ولكن 

ديب جران خليل جران.  يف �شف اأعلى- الأ

أ الع�رشين من عمره، ويف عام  وقبل اأن يب������دا

أ�ش�������ض جريدة )الرق( وكانت فاحتة  1908 ا

دبية؛ واأ�ش������بحت  عهده بانت�ش������ار جتاربه الأ

ال�شحافة منذ ذلك التاريخ مدر�شته الكرى، 

ولعل اختياره ل�ش������م )الرق( جلريدته دليل 

اآخر على تغلغل ح������ب الطبيعة اإىل اأعماقه، 

فالرق ظاهرة طبيعية، وهو غام�ض وداهم 

أراد بذل������ك اأن  أم ال�ش������واعق، ولعل������ه ا وت������وا

ب�ش������ار وتهابها النفو�ض،  تخطف جريدته الأ

وق������د راح من خاللها يعالج م�ش������اكل احلياة 

العامة يف لبنان والوطن العربي؛ وكان ميار�ض 

ال�شحافة بروح �شعرية؛ وخالل فرتة احلرب 

وىل توقفت اجلريدة عن ال�شدور اإجبارياً  الأ

حيث اختفى يف قرية �ش������غرية بعيداً عن يد 

القهر العثماين اإىل اأن عاود اإ�شدار اجلريدة 

بعد احلرب، ومل تك������ن يف ذلك الوقت بعيدة 

دب، اإمنا كانت تكري�شاً لدوره وامتداداً  عن الأ

ل�ش������لطة وق������وة تاأثريه، وقد عرف ال�ش������عراء 

دباء واملثقف������ون طريقهم اإىل جمهورهم  والأ

خالل �ش������فحاتها، وقد اتخذ ب�شارة اخلوري 
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جريدة )الرق( منراً ملواجهة �ش������طوة الفقر 

والقهر وبث روح الثورة، ولن�شتمع اإىل �شوته 

داعياً اإىل العدل الجتماعي:

�لكفن خاطو�  ىل  �لأ �لنا�س  �أيها 

ل���ف���ق���ري، ك����ي ي�����ل�����وذو� ب���ال���رث�ء

فمن ر����س،  �لأ بعده  ورثهم  هب 

�أغنياء!! يا  لكم  ر���س  �لأ ي�سلح 

ولع������ل ال�ش������خرية واخلطابية وا�ش������حة 

أ�ش������لوبه متاماً؛ وها هو يثور على القهر  يف ا

ويرف�������ض اخلنوع للم�ش������تبد فياأتي �ش������وته؛ 

أ�ش������د ما يكون  ألفناه رقيق������اً وادعاً؛ ا ال������ذي ا

�رشاوة واإيالماً..

�إذ� ما �رسبت �لكلب يعوي؛ ورمبا

بنابه وع�����س  ذي���ه،  م���وؤ ت��ق��ّح��م 

ويف �ل�رسق نا�س لو�سحقت روؤو�سهم 

ملا نبحو�.. فليخجلو� من كالبه

دب العربي وولع ولوعاً  در�ض �شاعرنا الأ

غاين( وتاأثر كثرياً باأجوائه،  خا�شاً بكتاب )الأ

وا�شطفى لنف�شه لقب )الأخطل(؛ وا�شتوحى 

غاين( مو�ش������وعات ملطولته: )عمر  من )الأ

ونعم( و )عروة وعفراء( وان�شحبت اإيقاعات 

�ش������فهاين  النغم املغنى املرتقرق يف كتاب الأ

على �شعره فجاءت بحور ق�شائده من البحور 

يقاع املطرب واملجزوءات،  الق�شرية وذوات الإ

وىل )الهوى  ولب�شارة اخلوري جمموعتان؛ الأ

وال�شباب( �شدرت عام 1952؛ والثانية ت�شم 

ُجلَّ �ش������عره بعنوان: ) �شعر الأخطل ال�شغرّي( 

وقد �شدرت عام 1961 عن موؤ�ش�شة الفون�ض 

بدران - بريوت، لبنان.

ول يفوتنا اأن ننوه اإىل ذلك احل�ض القومي 

الذي يتجلى يف �ش������عر ال�ش������اعر، واملت�شفح 

مة  أمل بالأ لديوان������ه يجده حمت�ش������داً لكل م������ا ا

العربية، معراً عنه بق�ش������ائد تفي�ض غ�شباً 

أ له: أ�شًى اأحياناً.. فنقرا حيناً وا

ها  �ل��ذئ��اب ت�سو�سُ �أم���ة غ��دت  ي��ا 

ها؟ غرقت �سفينتها فياأين رئي�سُ

ت��ع�����س��ًا ل��ه��ا م���ن �أم�����ة.. �أزع��ي��م��ه��ا

ها؟! جا�سو�سُ و�أمينها  ج��الده��ا: 

�أ�سبال ذ� �لوطن �جلريح �إىل متى

ها وترو�سُ ب��الدك��م  �سيوف  �أن��ت��م 

�أم���ة �أو ف��ع��ي�����س��و�  م���وت���و� ك���ر�م���ًا 

ها تهوي على يدها �لعال وتبو�سُ

ولعل ق�ش������يدته عن ثورة فل�شطني التي 

مطلعها:

���س��ائ��ل��ي �ل��ع��ل��ي��اء ع��ن��ا و�ل��زم��ان��ا

ه��ل خ��ف��رن��ا ذم���ة م��ذ ع��رف��ان��ا؟

�مل�����������روء�ت �ل����ت����ي ع���ا����س���ت ب��ن��ا

مل ت��زل جت��ري ���س��ع��ريً� يف دمانا

وفيها يقول:

�لعد� ت�سقى  �أن  ح���ر�ر  �لأ عر�س 

���س��ًا ح��م��رً� و�أن��غ��ام��ًا ح��ز�ن��ى �أك��وؤ
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ح�������د�ث م��ن��ا �أن��ف�����س��ن��ا غ����دت �لأ

عنفو�نا �إل  �ل��ع��ن��ف  ي��زده��ا  مل 

ن��ط��ع��م��ه �أن  ل����ل����م����وت  ���������رسٌف 

�أن��ف�����س��ن��ا ج���ب���ارة ت���اأب���ى �ل��ه��و�ن��ا

ي�����ا ف��ل�����س��ط��ني �ل����ت����ي ك����دن����ا مل��ا

�أ�سانا نن�سى  �أ���س��ى  م��ن  ك��اب��دت��ه 

�لذي �لعهد  �أخ��ت على  يا  نحن 

ق���د ر���س��ع��ن��اه م���ن �مل���ه���د ك��الن��ا

ولقد ظل �ش������عر الأخطل ال�ش������غري ميثل 

ح�شوراً قوياً يف �شعرنا العربي املعا�رش حتى 

وافته املنية يف منت�شف ال�شتينيات، ونف�شت 

منه الدنيا راحتها على ت�شبثه بها، ورحل عن 

عاملنا واأ�شداء �شوته تردد قوله:

مبفرقي �لزمان  زرع  وم��ا  دعني 

ما كنُت �أدفن يف �لثلوج �سد�حي

ر�حه ينف�س  دنياه  من  كان  من 

ر�ح��ي �أقب�س  دن��ي��اي  على  ف��اأن��ا 

¥µ
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مل تع������رف الب�رشية كتاباً ُحظي بالعناي������ة والهتمام على مدى التاريخ مثل 

آن الكرمي من احلر�ض على كتابته ور�شم حروفه ف�شاًل عن  ما حظي به القرا

تالوته والتعبد به ومعرفة اأحكامه.فهو كتاب اهلل تعاىل والذي يعد الد�ش������تور 

املثايل املتفرد للم�ش������لمني عامة، وهو اإىل جانب ذلك النور الذي يخرج النا�ض 

من الظلمات اإىل ف�شاء العلم واملعرفة و�شمو الأخالق.

اخلطاط عثمان طه

إىل جمّمع امللك فهداإىل جمّمع امللك فهدإىل جمّمع امللك فهد من البوابة ال�شمالية يف حلب 

باحث يف �أ�سول �خلط �لعربي.

�لعمل �لفني: �لفنان �أحمد �ليا�س.

❁

˜

❁
مع�صوم حممد خلفمع�صوم حممد خلف



�خلطاط عثمان طه

3�1 �لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

أث������ر عظيم يف نفو�ض   وللق������راآن الكرمي ا

�شول،  امل�شلمني، فهو كتاب اهلل، اأ�شل كل الأ

يحفظونه ويتركون به، يتح�شنون ويتداوون 

باآياته، وياأخذون باأحكامه، وحر�ض امل�شلمون 

أبهى  جميعاً على اأن يكون يف اأجمل �شورة، وا

حلة، وانكب اخلطاطون واملجلدون واملذهبون 

عليه اإبداعاً يف اإخراجه، حتى اأ�شبح اأعظم 

رونقاً، واأجمل �شكاًل واأكرث جاللً، وكان �شبباً 

يف تطوير وجتوي������د الكتابة العربية خطوطاً 

ونقو�ش������اً، ف�ش������ار اخلط العرب������ي اأحد اأهم 

�شالمية، لي�ض  الوحدات الزخرفية الفنية الإ

أثره لي�ش������مل كل جوانب  هذا فقط، بل امتد ا

�شالمي. وميادين الفن الإ

لقد احت������ل القراآن الكرمي – ول يزال – 

أ�شمى املواقع واأرفعها بني الكتب املخطوطة،  ا

أربعة ع�رش قرناً من  فعلى الرغم من انق�شاء ا

الزمان على نزوله، فاإن اخلطاطني ل يزالون 

يولون اأكر عنايتهم لهذا الكتاب ال�ش������ماوي، 

ر�ض  ول�شوف ي�شتمر ذلك اإىل اأن يرث اهلل الأ

ومن عليها.

لق������د كان جتوي������د القراآن مظه������راً من 

مظاهر تكرميه، وكان خط امل�شاحف �رشباً 

م������ن التق������وى والتق������رب اإىل اهلل، اإذ مل يكن 

اخلطاط يفعل ذلك ممار�ش������ة ل�رشوط املهنة 

كما كان يفعل الن�ّشاخ والوّراق، بل كان يفعله 

أنها  التما�ش������اً للمثوب������ة التي نعتقد جازم������اً ا

تت�شاعف كلما ح�شن خطه واأبدع فيه.

 وهن������اك خطاط������ون ن������ذروا حياته������م 

ل�شتن�شاخ امل�شاحف والعناية بخطها، نذكر 

منه������م اخلطاط ال�ش������هري احلاف������ظ عثمان 

)ت 1110ه������� 1698م( ال������ذي خ������ط بقلمه 

25م�ش������حفاً، واخلط������اط �شم�ش������ري حافظ 

)ت 1236ه������� / 1698م( ال������ذي خط بيده 

454م�ش������حفاً، وكذلك يحيى حلمي اأفندي 

أنه كتب  )1325ه� 1907م( الذي ُعرف عنه ا

م�شحفاً يف �شهر رم�ش������ان، فقد كان ين�شخ 

ن�ش������ف جزء منه يف النهار ون�شف جزء يف 

جل من  الليل، وهن������اك خطاطون وافاهم الأ

دون اأن يتموا م�شاحفهم فاأكملها خطاطون 

آخ������رون من بعدهم، اإذ يعدون ذلك فر�ش������اً  ا

داء. واجب الأ

 والكتاب������ة العربية التي هي كل ما قدمه 

�شالمي، تعتر حيثما  أنف�شهم للفن الإ العرب ا

�ش������الم وعظيم  وجدت دلياًل على �ش������يادة الإ

نها اخلط ال������ذي دّون به القراآن  أث������ريه. ولأ تا

�شالم  الكرمي. كانت مقد�ش������ة يف كل بالد الإ

وكل ع�ش������وره، وطاملا تناف�ض اخلطاطون يف 

حت�ش������ني حروفها اجلميل������ة واأتت اأجيال من 

اخلطاطني كان������ت تعم������ل يف توفيق وجناح 

حتى اأ�ش������بح الكتاب اجلمي������ل كنزاً ل يقدر 

بثمن.



�خلطاط عثمان طه

�لعــــــدد 540  �أيلـــــول   3�22008

أن ب������داأت اأقالم اخلطاطني تخط  ومنذ ا

آيات القراآن الكرمي، كان هناك التزام عرف  ا

به جميعاً جياًل بعد جي������ل، ذلك اأن الكاتب 

يتو�شاأ ويتطيب قبل اأن ي�رشع يف م�شك القلم 

آية من كتاب اهلل، وهو اأول  أو ا ليخط كلم������ة ا

آنية جزء  ية القرا دليل حي عل������ى اأن كتابة الآ

أ من العبادة ذاتها . ل يتجزا

لقد كان نزول القراآن الكرمي بلهجة قري�ض 

دلياًل على �ش������يادة هذه اللهجة بني العرب، 

نزل وحياً على ر�ش������ول اهلل �ش������لىاهلل عليه 

و�ش������لم، وكان الر�ش������ول يبلغه اإىل ال�شحابة 

فور نزول������ه، فيكتبه كتبة الوحي، ويت�ش������ابق 

الباق������ون بحفظه عن ظهر قلب، تلقاه النبي 

�ش������لى اهلل عليه و�شلم بو�شاطة اأمني الوحي 

جريل، وي�شارع كتب�ة الوحي بت�شجيله اأمامه، 

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  أ�شه��رهم ا ومن ا

وطلح������ة والزب������ري ومعاوية وزيد ب������ن ثابت 

وعامر بن فهرية وعمرو بن العا�ض، وقيل اإن 

عددهم 26 كاتباً، ويف قول اأخر 42. 

أم������ور يف حياة  ارتب������ط امل�ش������حف بعدة ا

امل�شلم، ميكن لنا اأن نف�شلها على م�شتويني: 

أولهم������ا م�ش������توى روحي يتعل������ق بكلماته  ا

ودللتها، وثانيهما مادي يتعلق ب�شنعته من 

ورق وجتليد وخط وكتابة وزخرفة، وغري ذلك 

عمال الفنية، وهنا ميكن لنا النظر يف  من الأ

عدة اأمور منها، املواد امل�شتخدمة، اخلطوط 

العربية، اإعجام اللغة العربية، جمع ن�شو�ض 

القراآن الكرمي والزخارف امل�ش������احبة. ومن 

مور ن�ش������تطيع اأن نحك������م على تاريخ  تلك الأ

�ش������الم وخا�ش������ة يف جوان������ب متدنها  اأمة الإ

وحت�رشه������ا وذل������ك لالرتباط ال�ش������ديد بني 

أنتجته يد امل�شلم،  امل�شحف ال�رشيف وبني ما ا

وما تفتق عنه ذهنه واإبداعه اأ�شالة وفناً.

أث������ر  ا زال-  وم������ا   - للم�ش������احف  كان   

�ش������المية، فقد جاءت  مهم عل������ى العمارة الإ

الزخ������ارف على العمائر مماثل������ة لتلك التي 

على امل�شاحف، بدليل اأن امل�شاحف املغربية 

تختلف زخارفها عن تلك التي كتبت وزخرفت 

�شالمي؛ ولذا فاإننا جند اأن  يف �رشق العامل الإ

العمارة املغربية خمتلفة عن مثيلتها يف �رشق 

�شالمي وبنف�ض درجة الختالف يف  العامل الإ

زخرفة امل�شاحف. 

علم »الكتاب������ات العربية« علم حديث له 

ثرية، وميكن النظر  �شلة وثيقة بالدرا�شات الأ

ثرية من كونها:  اإىل الكتابات العربية الأ

كتابات على مواد �شلبة مثل احلجر   -1

واخل�شب والرخام وت�شمى »نقو�شاً«. 

كتابات على م������واد لينة مثل الرق   -2

والردى والورق وت�شمى »خطوطاً«. وعموماً 

فالبحوث يف مو�ش������وع الكتاب������ات قليلة، اإل 

آي������ات القراآن الكرمي ق������د احتلت موقعاً  اأن ا

متقدماً �شواء يف النقو�ض اأو يف اخلطوط.
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أُتي  ففي البخ������اري عن زيد ب������ن ثابت، ا

بي النبي �شلى اهلل عليه و�شلم حني مقدمه 

أ  املدين������ة فقيل: هذا من بني النجار وقد قرا

�شبع ع�رشة �شورة من القراآن الكرمي، فقراأت 

عليه فاأعجبه فق������ال: تعلّم كتاب يهود فاإين 

م������ا اأمنهم على كتابي. ففعلت، فما م�ش������ى 

يل ن�شف �شهر حتى حذقته، فكنت اأكتب له 

اإليهم واإذا كتبوا اإليه قراأت له.

واأمر ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه ال�شحابة 

الكرام اأن يكتبوا الوحي لي�ش������م الت�ش������جيل 

الكتاب������ي مع  احلفظ الذي تف�ش������ل به اهلل 

�شبحانه على اأ�شحاب ر�شوله �شلىاهلل عليه 

و�شلم.

ول نن�ض الدور الرائد الذي يقوم به جممع 

امللك فه������د لطباعة امل�ش������حف ال�رشيف يف 

جمال خدمة القراآن الكرمي وعلومه وفنونه، 

وملا متتاز به اإ�ش������داراته من اجلودة والدقة 

تقان من الناحيتني العلمية والفنية، وملا  والإ

يحتله هذا ال�رشح الق������راآين العاملي الفريد 

�شالمي  من مكانة مرموقة يف العامل الإ

 فالق������راآن الكرمي مل جن������ده فقط حبي�ض 

امل�شاحف وال�ش������ناديق، ولكنه وجد مكتوباً 

ثاث، وهناك  على البيوت وامل�شاجد وقطع الأ

م�ش������اجد نق�ض عليها الق������راآن كاماًل لتكون 

م�شاحف وم�ش������اجد يف اآن واحد، وقد ظل 

أ وت�شمع ويوؤخذ  آيات تُقرا القراآن عند امل�شلم ا
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أ  مبحتواها وينتهي عما تنهى عنه، وكان يقرا

يف البيوت، ويف مداخل املنازل ونالحظ دّكة 

ر�ض( خم�ش�ش������ة  )اأي مكان������اً مرتفعاً عن الأ

أ  لقارئ القراآن، حيث ياأتي كل �ش������باح ليقرا

بع�������ض ما تي�رش منه يف ترتي������ب يومي دائم، 

أنه ل يجوز اإغف������ال اأن القراآن الكرمي  كم������ا ا

مر على الع�ش������ب  ق������د وجد مكتوب������اً اأول الأ

قتاب والرقاع وقطع  كتاف واللخاف والأ والأ

دمي والن�شيج، فهو د�شتور امل�شلمني، يفتح  الأ

ب�رشه������م وب�ش������ريتهم نحو العل������م واملعرفة 

واخللق احل�شن.

يف هذه احللقة نلقي ال�ش������وء على اأحد 

أع������الم الكتابة و�ش������يداً من �ش������ادات اخلط  ا

آنية،  العربي و�شيخاً من �ش������يوخ الكتابة القرا

لن�شت�ش������يء مبا يكتب وير�ش������م ويلّون.. اإنه 

ن�ش������ان  اخلطاط والفنان عثمان طه ذلك الإ

آنية  املبدع واملتمر�ض يف فن������ون الكتابة القرا

أ�������ض الهرم الفن������ي يف جممع  قائم������اً على را

امللك فهد لطباعة امل�شحف ال�رشيف، ميار�ض 

عمل������ه بدقة متناهية، كتب خاللها ما يقرب 

من ع�رش ن�ش������خ من القراآن الكرمي طبع منها 

فاق �رشقاً وغرباً  ماليني الن�ش������خ لتجوب الآ

وو�شلت اإىل اأق�شى نقطة يف املعمورة، حتى 

اإن رائد الف�شاء ال�شعودي �شلطان بن �شلمان 

بن عبد العزيز خالل رحلته اإىل الف�شاء مع 

مريكي على من �ش������فينة الف�شاء  الفريق الأ

)دي�ش������كفري( حمل معه م�ش������حفاً كان من 

طباعة ذلك املجمع الكرمي.

من هو �خلطاط عثمان طه: 

أبو مروان عثم������ان بن عبد اهلل  بن  ه������و ا

ح�ش������ني بن طه، ولد يف ريف مدينة حلب يف 

�شورية عام 1934م، متزوج وله �شبعة اأولد، 

والده هو ال�شيخ »عبد اهلل ح�شني طه« اإمام 

وخطيب امل�شجد و�شيخ كتاب البلد.)م�شجد 

يف مدينة تل رفعت، �شمال حلب(.

حا�ش������ل عل������ى لي�ش������ان�ض يف ال�رشيع������ة 

�ش������المية، ودر�ض اللغة العربية، والر�شم،  الإ

�ش������المية، ن������ال اإج������ازة يف  والزخ������ارف الإ

ح�شن اخلط من �ش������يخ اخلطاطني يف العامل 

مدي -رحمه  �ش������تاذ: حامد الآ �شالمي الأ الإ

اهلل- ع������ام 1973م، تتلم������ذ يف اخلط على 

ي������د كل من اخلطاطني: حممد علي املولوي، 

واإبراهي������م الرفاعي يف حلب، وحممد بدوي 

الديراين يف دم�ش������ق، وها�ش������م البغدادي يف 

العراق، ع�ش������و جلنة حتكيم م�شابقة اخلط 

العرب������ي الدولية التي تقيمه������ا رابطة العامل 

�شالمي يف ا�شتانبول. الإ

كتب اأول م�شحف يف عام 1970 م لوزارة 

وق������اف ال�ش������ورية. يف ع������ام 1988م جاء  الأ

للمملكة العربية ال�شعودية وعنّي خطاطاً يف 
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جممع امللك فهد لطباعة امل�شحف ال�رشيف 

يف املدين������ة املنورة وكاتباً مل�ش������احف املدينة 

النبوية، ويف نف�ض العام ُعني ع�شواً يف هيئة 

التحكيم الدولية مل�شابقة اخلط العربي التي 

جترى يف اإ�شتانبول كل ثالث �شنوات.

وقد ظهرت موهبته للخط منذ الطفولة، 

حيث اأخذ مبادئ اخلط عن والده الذي كان 

يجيد خط الرقعة، وكان يقلده ما يف الكتب 

من خطوط، واأ�ش������بح يقلد خ������ط الطباعة 

متام������اً، وكت������ب نظم������اً يف العقي������دة ومتناً 

يف النح������و وعم������ره اإذ ذاك مل يتجاوز ثماين 

�شنوات، وهذا اخلط موجود لديه ويحتفظ 

أر�ش������له والده اإىل  به������ا يف مكتبت������ه. وعندما ا

عدادية،  مدينة حلب للدرا�شة يف املرحلة الإ

تع������رف على اخلط������اط الكب������ري حممد علي 

مولوي، واأخذ منه بع�ض مبادئ خط الرقعة 

واخلط الفار�شي والكتابة )بالدهان( وخالل 

هذه الفرتة تعرف على كثري من اخلطاطني، 

واأخذ عنهم بع�ض الفنون يف خطّي الن�ش������خ 

والرقعة، وقلياًل من اخلط الفار�شي، ومنهم 

ح�ش������ني ح�ش������ني اخلطاط الرتكي يف جامع 

املولوي������ة، واخلطاط اإبراهي������م الرفاعي. ثم 

انتقل اإىل مدينة دم�شق بحكم وظيفته حيث 

عمل يف حقل الرتبية والتعليم بعد ح�ش������وله 

على ال�شهادة الثانوية واإنهاء الدرا�شة يف دار 

املعلمني بحلب.

وهن������اك تع������رف على اخلط������اط الكبري 

�شتاذ حممد بدوي  )خطاط بالد ال�ش������ام( الأ

الديراين وبقي عنده مداوماً من عام 1960م 

اإىل حني وفاته ع������ام 1967م وخالل وجوده 

أنهى درا�ش������ته اجلامعية  يف مدينة دم�ش������ق ا

)كلية ال�رشيعة عام 1964م( و�شنة اأخرى يف 

كلية الرتبية. ثم تعرف وهو يف دم�ش������ق على 

�شتاذ الكبري )حممد  خطاط بالد الرافدين الأ

ها�شم البغدادي( واأخذ منه »ِم�َشقاً« يف خط 

الثلث والن�ش������خ. ث������م در�ض الر�ش������م باأنواعه 

�ش������تاذ الكبري والفنان امل�ش������هور  على ي������د الأ

�شامي برهان، والفنان املبدع نعيم اإ�شماعيل 

يرحمه اهلل فالر�شم له عالقة وثيقة باخلط 

حيث ي�ش������اعد اخلطاط على ح�شن التوزيع 

والرتكيب اجلميل. واخلطاط الر�ش������ام يكون 

أن������ه ح�رش عمله  أك������رث اإتقان������اً يف عمله، اإل ا ا

�ش������المية، كي يزين  يف جم������ال الزخرف������ة الإ

�ش������المية  الإ بها لوحاته وخطوطه بالنقو�ض 

البديعة.

وقد انح�رش اخلط العربي اأخرياً يف �شتة 

أنواع تقريباً: اخلط الكويف، خط الثلث، خط  ا

الن�شخ، خط الن�ش������تعليق )الفار�شي(، اخلط 

الديواين، خ������ط الرقعة. واخلط املنا�ش������ب 

لكتابة امل�ش������حف هو: خط الن�شخ لو�شوحه 
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وب�شاطته و�شهرته بني النا�ض.

والر�ش������م العثماين هو الر�شم الذي كتب 

أم������ري املوؤمنني عثمان بن  أيام ا به امل�ش������حف ا

عفان ر�شي اهلل عنه، واأجمع امل�شلمون على 

التقيد بهذا الر�ش������م توقيفياً، ول يجوزكتابة 

امل�ش������احف خالف ذلك فهو يعتمد يف كتابة 

أ�ش������لوباً متميزاً، وهو تب�ش������يط  امل�ش������احف ا

حرف  الكلم������ة ك������ي تاأتي احلركات ف������وق الأ

التالية لها دون التبا�ض، والتخل�ض من بع�ض 

الرتكيب������ات اخلطي������ة التي تعيق ال�ش������بط، 

وبالرغ������م من وجود الكمبيوت������ر والذي يعد 

جه������از عجيب واخرتاع عم������الق يحتاج اإليه 

ن�شان املثقف، فهو يف احلقيقة معجزة  كل الإ

آة يعك�ض ما  آلة �شماء كاملرا القرن الع�رشين. ا

يو�ش������ع فيه، ولكن ل ن�ش������تطيع اأن نقول: اإن 

ن اخلطاط  الكمبيوتر يحلُّ حمل اخلطاط، لأ

هو املب������دع، كما اأن الكمبيوت������ر يعتمد على 

حرف يعتمد  حرف، وتركي������ب الأ تركي������ب الأ

فقي، وه������ذه تقلل من جمال  على اخلط الأ

اخلط، واأف�شل طريقة لكتابة القراآن الكرمي 

هي اخل������ط الي������دوي، حيث اإنه متما�ش������ك 

ومتنا�ش������ق ول������ه رونقه وروعت������ه وجماله ول 

ي�ش������تغنى عنه، اإ�ش������افة اإىل الروحانية التي 

تدخل �شمن جتاويف احلروف.

كم������ا اإن اأوىل اخلط������وات هي يف اختيار 

�شود  أدوات الكتابة كالورق اجليد واحلر الأ ا

والقل������م املنا�ش������ب، زخرفة ال�ش������فحة املعدة 

للكتابة والت�ش������طري والرتقي������م ويكون حجم 

ال�ش������فحة )70 ×100( لكل امل�شاحف وكل 

�شفحة موؤلفة من51 �شطراً.

وق������د وفق������ه اهلل تع������اىل يف كتاب������ة اأول 

وقاف يف �شورية يف عام  م�ش������حف لوزارة الأ

1970م، ثم كتب م�شحفاً اآخر برواية حف�ض 

للدار ال�ش������امية، وبعدما اأتى للمدينة املنورة 

أ بكتابة م�ش������حف برواية ور�ض باإ�رشاف  وبدا

جلنة علمية للمراجعة موؤلفة من كبار علماء 

�شالمية، ثم  القراءات من خمتلف البلدان الإ

أتبعه بكتابة م�ش������حف حف�ض )�شفحاته ل  ا

تنته������ي باآية( على منط امل�ش������حف امل�رشي 

)ال�شمريل( ثم خطر بباله اأن يكتب م�شحف 

حف�ض من جدي������د اأوله ج������لَّ اهتمامه من 

حيث جودة اخلط وح�شن الرتتيب، �شفحاته 

أ باآية وتنتهي باآية، وبف�شل اهلل تعاىل اأمتَّ  تبدا

آية يف اجلمال، خطاً و�ش������بطاً  كتابت������ه وهو ا

وتن�ش������يقاً ليكون بدياًل عن امل�شحف القدمي 

وال������ذي يطبع يف املجمع املبارك با�ش������تمرار 

)والذي كتبه منذ 35 عاماً(. وكتب م�شحفاً 

اآخر برواية قالون، حيث انتهى من مراجعته 

أ�ش������بح معداً للطبع، وقبله������ا كان قد كتب  وا

م�ش������حفا برواي������ة الدوري، حي������ث مت طبعه 
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وتوزيع������ه بف�ش������ل اهلل، ث������م تاب������ع يف كتابة 

امل�شاحف حتى جتاوز العدد ع�رشة م�شاحف 

اإىل يومنا هذا وقد وجد م�شحفاً قدمياً قد 

أ ال�ش������فحة  يات فيه بحيث تبدا مت توزي������ع الآ

باآية وتنتهي كذلك باآية وهذا امل�ش������حف من 

العهد الرتكي العثماين، وهو مكتوب بالر�شم 

مالئ������ي فا�شتح�ش������ن ذاك النموذج، وكتب  الإ

امل�شحف بالر�شم العثماين وفق ترتيب ذلك 

امل�ش������حف الرتك������ي، وبف�ش������ل اهلل كان اأول 

من كتب امل�ش������حف على ذلك النمط، وهي 

الن�شخة التي تطبع يف املجمع منذ افتتاحه، 

فلق������د وج������دوا في������ه _ بف�ش������ل اهلل _ 

التنظيم اجلي������د والرتتيب الرائع، فكل جزء 

ع�رشون �ش������فحة من اأول الق������راآن اإىل اآخره، 

أ�ش������لوباً ي�ش������اعدهم  ووجد احلفاظ يف ذلك ا

عل������ى احلفظ ولذلك ي�ش������مونه )م�ش������حف 

احُلفاظ( وكتابة امل�ش������حف ال�رشيف تنتهي 

لديه يف حدود �ش������نتني ون�شف ال�شنة تقريباً 

مع الت�شحيح امل�شتمر املرافق للكتابة.

يبدعه������ا  الت������ي  الكتاب������ة اجلميل������ة  اإن 

اخلطاط عثمان طه يف امل�ش������حف ال�رشيف، 

تعتر نقلة نوعّية يف تاري������خ الكتابة العربية 

أ�شلوب ح�شاري ممّيز للكتابة  ب�ش������كل عام، وا

آنية ب�شكل خا�ض، حيث يتمّيز بالو�شوح  القرا

والبي������ان بعي������داً عن احل������ركات الفنّية التي 

�شالف، من دمج حرف  �ش������لكها خطاطونا الأ

أو الدال مع الت������اء املربوطة، اأو دمج  ال������راء ا

بع�ض احلروف مع الواو. 

يجعلن������ا نتاأمل ه������ذا الرف�������ض مع تلك 

احلركات اأن كتابة القراآن الكرمي خم�ش�شة 

للع������وام من النا�ض ولي�ض خماطباً للخطاطني 

الذين يتكيفون مع تلك احلركات، فهو ب�شكل 

آنية بعي������دة كل البعد  عام يق������دم املادة القرا

بداع������ات، كونها تخاطب �رشائح  عن تلك الإ

م�شار. وهذه  قطار والأ امل�ش������لمني يف كل الأ

هي التي جعلت م�ش������احف اخلطاط عثمان 

طه تلقى رواجاً كب������رياً يف جميع دول العامل، 

مارات العربية  فقد تبنت دولة الكوي������ت والإ

ال�ش������ورية،  العربية  واجلمهوري������ة  املتح������دة 

ولبن������ان،  �ش������المّية،  الإ اإي������ران  وجمهوري������ة 

وال�ش������ودان وموريتاني������ة، وجمهوري������ة م�رش 

أندوني�شية.. وغريها من  العربية، وماليزيا، وا

�ش������المّية ن�ش������خ اخلطاط  الدول العربية والإ

عثمان طه للم�ش������احف الت������ي ت�رشف عليها 

وقاف واملراجع الدينية.   وزارة الأ

أبا مروان(:  ويقول اخلطاط عثمان طه )ا

أن������ا على  أ بالكتاب������ة اإل وا أب������دا ل ميك������ن اأن  ا

طه������ارة، ول اأخالط النا�ض كث������رياً كي يبقى 

ن اخلطاأ  ذهني �شافياً، ول اأقع يف اخلطاأ لأ

يف القراآن مرفو�ض. 
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أثناء الكتابة في�شيف اخلطاط  أما �شعوره ا ا

يات الكرميات  أنا اأرى نف�شي يف عامل الآ قائاًل: ا

أ�شمو بها روحاً، عامل غري  أقتب�ض منها علماً وا ا

عامل النا�ض املن�ش������غلني يف احلي������اة اليومية، 

آي������ات تب�رش واأخرى تنذر، ق�ش�������ض رائعات  ا

قوام  نبياء الكرام وق�ش�������ض الأ كق�ش�������ض الأ

أنتبه ملا  أ�ش������عر مبرور الوقت ول ا البائدة، ل ا

يج������ري حويل، فاآيات القراآن ت�ش������يطر علّي، 

أتزّوُد  اأهيم يف عامل نوراين، ول اأغرت بالدنيا، ا

عمال ال�شاحلات كي  خرتي، واأنكبُّ على الأ لآ

اأحلق باجلنة التي وعد بها املتقون )برحمة 

اهلل وعف������وه(، واأجتنب كل ما يو�ش������لني اإىل 

النار والعياذ باهلل، �ش������عور ممزوج باخلوف 

والرج������اء ودوماً اأدع������و اهلل اأن يجعل عملي 

خال�شاً لوجهه الكرمي.

¥µ
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قال رينه توم: يف الواقع مل اأرغب يف حياتي درا�شة الريا�شيات!

أق������وى علماء الريا�ش������يات يف القرن  طال������ب يف دار املعلمني اأ�ش������بح من ا

الع�رشين. نال جائزة فيلدز، وهو موؤ�ش�ض فرع باأكمله يف الريا�شيات احلديثة: 

»نظرية الفو�شى«. 

�ض  أن بنى عماًل ريا�شياً �شخماً، كرَّ اإل اأن عطاءه  كان ل منوذجياً، فبعد ا

أي�ش������اً. فكان من علماء الريا�شيات القالئل الذين  نف�ش������ه للفل�ش������فة وبنجاح ا

بحثوا حماولني تطبيق معارفهم على علوم اأخرى.

إىل  الفو�ضىاإىل  الفو�ضىإىل  الفو�ضى من الكوارث 

مرتجمة وباحثة �سورية.

�لعمل �لفني: �لفنان زهري ح�سيب.

❁

˜

❁

ت�ت�أليف: رينه تومليف: رينه توم

�هر�ست�هر�ست�ن هر�ستسهر�ستس سري �سري � �ترجمة: د.م�ترجمة: د.م�
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ولد رينه توم عام 1923م. دخل املدر�شة 

البتدائي������ة يف مونبيليار ع������ام 1931 حيث 

اأبدى مواهب ذهني������ة فائقة وغري اعتيادية. 

أنني و�شلُت  وقد قال يف مقابلة له: »اعتقد ا

اإىل درجة جيدة من احلدث يف تلك احلقبة، 

بعاد  فكنُت من������ذ ذلك احلني اأرى م������دى الأ

أنا يف عمر الع�رش �ش������نوات«. دخل  ربعة وا الأ

ثانوية كوفييه وح�شل على �شهادة الباكالوريا 

يف بوزان�شون Besançonعام 1940 وكانت 

�شا�شية«، لكن درا�شته  يف »فرع الريا�شيات الأ

أر�شله والداه اإىل  توقفت ب�شبب احلرب حيث ا

�شوي�رشا مع �شقيقه لبع�ض الوقت.

ث������م تاب������ع يف مدينة ليون وح�ش������ل على 

البكالوري������ا فرع الفل�ش������فة؛ عندها مت قبوله 

يف مدر�شة �ش������ان لوي يف باري�ض، فحاول اأن 

يدخ������ل املعهد العايل للمعلم������ني عام 1943 

أنه �شيتلقى فيه  لكنه ف�شل. لكنه كان مقتنعاً ا

اأف�شل تعليم يف الريا�شيات، فاأعاد املحاولة 

يف العام التايل وجنح لكن دون تفوق..

اأم�شى �شنتي درا�ش������ته يف املعهد العايل 

ملاين حيث  للمعلم������ني يف ظل الحت������الل الأ

كانت ظروف احلياة يف باري�ض �شعبة جداً. 

اأما يف الريا�شيات فقد هبت رياح جديدة يف 

فرن�ش������ا مبقاربة بورباكي املثرية. وقد احتك 

توم ب�شخ�ش������يات مثل ه������رني كارتان، فكان 

ذلك بالن�شبة اإليه مرحلة تفتح. 

انتقل بعدها اإىل �شرتا�ش������بورغ كي يلحق 

أ بر�ش������الة  مبعلمه ه������رني كارت������ان حيث بدا

الدكتوراه باإ�رشافه.

التقى حينها بريا�ش������يني اآخرين �شاهموا 

باإعداده يف الريا�ش������يات ب�ش������كل كبريوهما 

اإيري�شمان وكو�زسول. 

ومع اأن هرني كارتان عاد اإىل باري�ض بعد 

�ش������نتني لكن توم ف�شل البقاء يف �شرتا�شبورغ 

قام������ة فيها كث������رياً وقال  حي������ث اأعجبته الإ

اإن������ه تعل������م الطوبولوجي������ا ب�ش������كل فعلي يف 

موؤمترات اإيري�ش������مان. ق������دم اأطروحته عام 

1951 بعنوان: »امل�ش������افات الوترية يف حقول 

أ�ش�ض نظرية  وجذور �ش������تيرنود« وهي تتناول ا

ال�»cobordisme« اأي املفهوم ال�ش������كالوي 

ال�ش������وري يف الريا�ش������يات، حيث نال لحقاً  

ميدالية فيلدز . 

مريكية  ذه������ب اإىل الوليات املتح������دة الأ

عام 1951 ملزيد من الدرا�شة بعد الدكتوراه 

آين�شتاين  حيث اأتيحت له الفر�ش������ة مبقابلة ا

وويل و�ش������تيرنود. ثم عاد اإىل فرن�ش������ا وعلم 

يف جامع������ة غرونوبل Grenoble يف اأعوام 

1953  و1954 ثم يف جامعة �شرتا�شبورغ من 

1954 اإىل 1963 حيث نال لقب بروف�ش������ور 

عام 1957. 

ويف ع������ام 1958، وم������ن اأج������ل عمله يف 

الطوبولوجيا وخ�شو�ش������اً م������ن اأجل نظرية 
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ونظري������ة   cobordisme الكوبوردي�ش������م 

»امل�ش������تقيم امل�ش������تعر�ض« حاز على ميدالية 

أنه ل ي�شتحقها. و فيلدز، معتقداً توا�ش������عاً ا

Hopf ه������و ال������ذي �ش������لمه اجلائ������زة قائاًل 
يف خطاب������ه: »مكت�ش������فاته ه������ي ذات طبيعة 

هند�ش������ية جداً وحدثية. لق������د اأغنت اأفكاره 

علم الريا�شيات ب�شكل كبري، وكل �شيء ي�شري 

أثر اأعمال توم لن تن�شب اإن  وجدت  اإىل اأن ا

تطبيقاته������ا يف الخرتاع������ات اأو يف  جمالت 

معروفة ذات ال�شلة«. 

يف عام 1964، اأ�ش������بح ت������وم اإىل جانب 

Grothendieck كروتنديك

ع�شو معهد الدرا�شات العلمية العليا يف 

بور- �شور- اإيفيت 

Bures –sur- Yvette وكان يقول يف 
هذا املجال: 

»اإن عالقاتي مع زميلي كروتنديك كانت 

ممتعة ج������داً. تفّوق������ه التقن������ي كان حقيقة 

بديهية. موؤمتراته كانت جتذب كامل جموع 

أنا مل اأملك �شيئاً  الريا�شيني الباري�شيني بينما ا

قدمه.وهذا ما دفعني ملغادرة عامل  جدي������داً لأ

الريا�ش������يات اإىل جمالت حيث املفاهيم هي 

أك������رث عمومية مثل نظرية التكّون الت�ش������كلي  ا

كان  مو�ش������وع  وه������و   morphogenèse
أبني نظرية  يهمني اأكرث وكان ي�ش������مح يل اأن ا

فل�شفية من اأجل البيولوجيا«.

اأطل������ق نظرية الكوارث ع������ام 1968 ويف 

عام 1972، اأ�ش������در رينه توم املقال املوؤ�ش�ض 

لنظرية الك������وارث ثم ا�ش������در كتابه بعنوان: 

 Stabilité ا�ش������تقرار بنيوي وتخلق ت�شكلي

 .structurelle et morphogenèse
حيث كانت حماولة يف و�ش������ف وت�شنيف 

و�شاع التي تكون فيها �شل�شلة من التغريات  الأ

الطفيف������ة موؤدية اإىل خل������ل يف التوازن واإىل 

تقط������ع يف ال�ش������تمرارية للنظ������ام املدرو�ض: 

ووفق اأقواله: »و�شيلة لتبيان التقطعات«. 

مفه������وم نظري������ة الكوارث ه������و تبيان اأن 

الظاهرة املتقطعة ميكن اأن ترز بطريقة ما 

عفوياً انطالقاً من و�شط م�شتمر«. 

فالنظري������ة التي كانت موجودة �ش������ابقاً، 

واحل�شاب التفا�شلي قد برهن عن عجزه يف 

درا�شة هذا النموذج. 

أم������ا التعبري »كوارث«: فه������و تعبري يف  • ا
أبداً دراما اأو م�شيبة! الريا�شيات ل يعني ا

أ�ش������بح لنظرية الك������وارث تطبيقات يف  ا

مر الذي اأر�ش������ى  الفيزي������اء، والبيولوجيا، الأ

رين������ه توم الذي كان ياأمل اأن يكون م�ش������توى 

نظريته غري حمدود بالريا�شيات. 

اأهمية هذه النظرية هو جتاوزها املحيط 

املغلق للعلوم ال�شلبة الثقيلة وا�شتخدامها يف 

ن�شانية: يف الفل�شفة، يف علم اللغات  العلوم الإ

كما اإن الفنانني انكبوا عليها. 
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�ش������الفادور دايل على �ش������بيل 

املثال، ر�ش������م لوحة تكرمياً لرينه 

توم عام 1983. 

لكن هذه النظرية التي لقت 

يف الب������دء  جناحاً كب������رياً تراجع 

الهتمام بها �شيئاً ف�شيئاً، وي�رشح 

أ�شباب ذلك:  توم ا

»ميكنن������ا الق������ول اإن نظري������ة 

الك������وارث ق������د ماتت م������ن جراء 

جناحها نف�ش������ه. لقد تال�شت يف 

الي������وم التي حاولت فيه تو�ش������يع 

احلالة التحليلية اإىل مناذج مل تكن 

�ش������وى تفا�ش������لية. وعندما اأ�شبح 

م������ر وا�ش������حاً اإن النظري������ة مل  الأ

ت�شمح بالتكهنات الكمية، عندها 

قررت العقول امل�شتنرية.. اإن لي�ض 

لها قيمة.«

أ�شا�شية  دافع رينه توم ب�شدة عن مقاربة ا

لبحث يتوجه ب�ش������كل م�ش������تمر اإىل تف�ش������يل 

الختبار.

ويف �شحيفة »لوموند« عام 1984، كتب 

نقده حول: »الوزن املتزايد با�ش������تمرار الذي 

يوىل للعلوم الثقيل������ة والتقنيات والتطبيقات 

والذي يتم على ح�ش������اب امل�ش������الح النظرية 

ومتطلبات الفكر التي كانت العلوم ال�شابقة 

توليها اهتماماً اأكرث«. 

مات رينه توم يف 25 /2002/10 يف 

 )Bures-sur-Yvette )Essonne
عن عمر 79 عاماً.

ت�ش������عى هذه النظرية اإىل و�شف ظواهر 

متقطعة مب�شاعدة مناذج دائمة م�شتمرة، وهي 

ت�شتخدم منوذجاً جديداً من الريا�شيات يف 

العلوم، حيث يتم تطبيقها على اأمور فيزيائية 

وكيميائية وبيولوجية واقت�شادية واجتماعية 

داة امل�شتعملة يف الريا�شيات هي  ولغوية. والأ

نظرية املعادلت التفا�شلية.  وقد طبقها هذا 
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العامل على علم اللغة وتطورها. اأما مار�شيل 

ل������وكان Locquin فقد طبقه������ا لحقاً يف 

درا�ش������ة اللغات وهذا ما قاده اإىل ا�ش������تنباط 

�شلية. �شوات النموذجية الأ نظرية الأ

اإنها نظرية جتهد يف بناء ريا�شي بال�شكل 

ب�شط املمكن بنائه يف اأي معطية جتريبية،  الأ

أر�ش������طو واأفالطون وملا  وهي مقاربة ملا قبل ا

بعدهم������ا، ومقارب������ة بني الك������م والنوع، بني 

املح�ش������و�ض وبني ما يُدَرك بالعقل بني العلم 

وال�شمري. 

وملا كان هناك �شبعة مناذج يف الريا�شيات 

ولية، لكل واحدة منها ت�شرتك  من الكوارث الأ

جمموعة م������ن الك������وارث، مُتثَّل مب�ش������احة. 

ولية، ميكن اإعادة  وباندماج هذه الكوارث الأ

�شكال الطبيعية، التي يُعر  ت�شكيل كثري من الأ

عنها بنظرية يف الريا�شيات ت�شمى: »نظرية 

النت�شار الكوين«.

و�ش������اع النوعية   تِرز نظرية الكوارث الأ

الت������ي ل ت�ش������تطيع مع������ادلت الريا�ش������يات 

و�ش������فها. اإنها نظري������ة يف تاأوي������ل القوانني 

أنها رمزية ومعرة  �شارات على ا القدمية والإ

عن ح�شارة. 

وهي ت�شيء على

• بع�ض الظواهر املتوقفة التي قد تعود 
وتظهر و�شط ظواهر م�شتمرة. 

• فك������رة النقطاع، والتوق������ف الفجائي 
حلدث ما، لكارثة.

أم������ا التطبيقات فهي: يف  القت�ش������اد:  • ا
�شقوط البور�شة

يف عل������م الجتم������اع: حرك������ة اجلماهري، 

هياج �شعبي.

        يف علم اللغة، ويف البيولوجيا...

• كما �شمحت هذه النظرية بتطور اأفكار 
.
)1(

يف مادة نظرية الفو�شى

�ش������ذوذات،  ك������وارث:  بكلم������ة  نعن������ي   •
انقطاع... تغيري فجائي.

• مثال اجلراد – اجلزء )يف تفريغ مركب 
مثاًل( معر جداً. 

• ينبغ������ي تطبيق قوة )مدخ������ل( ثم جهد 
اأقوى لثني الن�شل )خروج(،

• وفجاأة وبقوة حرجة ينقلب الن�شل 
• ويتخذ موقعاً مقلوباً م�ش������ِدراً �ش������وتاً 

عالياً ومعروفاً جداً.

 F       F     

 هن������اك مثل اآخر ميكن تبيانه بوا�ش������طة 

ورقة مطوية قلياًل

النقط������ة الكوارثية هي نقط������ة انقطاع، 

وميكن متثيل ال�شكل  مثل طي الورق: 
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أو  فالطيات ت�شكل ما ن�شميه »fermé« ا

كارثة والتي تعاك�ض النق������اط النظامية غري 

 :»ouvert«�املطوية يف الورق والتي ت�شكل ال

هذا ما ن�ش������ميه نظرية الكوارث وقد تبناها 

العامل كري�شتوفر زميان.

  خطاأ!

• نالحظ انقطاع اأو خط عدم ا�ش������تقرار 

عند الطية؛

• ونقط������ة انفراج ت�ش������مى نقط������ة الناب

point de cuspide  عن������د ملتقى الطية

. Ligne de pliure

ق�شى يكون بورقة مدعوكة! • املثال الأ

• الفرا�ش������ة هي منوذج اآخر »للكارثة« يف 

الريا�شيات.

• ق������د يكون من ال�ش������عوبة مبكان تخيل 

ذلك كالتايل:

النماذج ال�شبعة ل� »الكوارث«:

عدد املداخل            عدد املخارج

طية     1

ناب م�شتدق الطرف   2

ذنب �شنونو-   3

فرا�شة     4

�رشة     5

�رشة اإهليلجية   6

متكاف������ئ         قط������ع  �������رشة    7

                                       

نظرية �لت�سنيف

ت�ش������ري اإىل اأي منوذج وفق عدد املداخل 

وعدد املخارج.

ف   نظ������ام بثالثة مداخل وخم������رج يت�رش

ح�شب منوذج الفرا�شة. 

 Point de
cuspide

Ligne
de

pliure
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مثال بالن�شبة اإىل جمتمع ما: مداخل تتمثل 

باحلكم الذاتي )اأي حرية الفرد ال�شيا�شية(، 

والتاآخي )اأي القوة ال�شيا�ش������ية يف املجتمع(، 

والفر�ض )اأي القدرة القت�ش������ادية للفرد(و 

وامل�ش������اواة )القدرة القت�ش������ادية للمجتمع(      

خم������رج واحد يتمث������ل يف اإيديولوجيات مثل: 

أو ال�شتبدادية.  الفو�شوية، الليبريالية ا

أنه ل  ت�شري درا�شة مثل هذا املجتمع اإىل ا

يت������م التطور من حالة اإيديولوجية اإىل اأخرى 

بطريقة بطيئة على الدوام بل يوجد قفزات 

ينتقل بها من حالة اإىل اأخرى. 

تطبق هذه النظرية يف الريا�شيات على 

العديد من احلالت مثل تطور ح�ش������ارة ما 

�ش������ارات يف  ل�ش������عوب بيولوجية، وتغريات الإ

البور�شة، و�شقوط ال�شيوعية اأو جدار برلني، 

حرب اخلليج، ال�شطرابات وال�شغب، جريان 

انزلقي، اإلخ.

أبداً اإىل  اإذا كان������ت الفيزي������اء لن ت�ش������ل ا

واق������ع اأويل ووحي������د يختمها، فه������ي تتحدد 

اإذاً يف جم������ال جتريبي بحدود التكوينية  يف 

دة يف م�شتويات من ال�شتقرار   معرفتها املن�شَّ

واملالءمة. عندها يفقد امل�شتوى الذري تفوقه، 

ن������ه غري قادر على ال�ش������تجابة مل�ش������تويات  لأ

اأخرى ظاهراتية، وت�شبح البيولوجيا �رشعية 

أنها ع�شية على القيا�ض.  وتهمنا اأكرث رغم ا

فوحدة العلم تعيد بناء نف�ش������ها انطالقاً 

من هذا النموذج اجلديد كمقدرة على ر�شم 

مر الذي  مناذج الظواهر اأكرث منه تكهناً )الأ

اأ�شبح م�شتحياًل(.

نها ل  نظرية الكوارث هامة خ�شي�شاً لأ

حوال ول باأي قيا�ض  تزعم ول بح������ال من الأ

أو  اأي تكهن، اإمنا تلجاأ اإىل  من العامل بتنبوؤ ما ا

التف�ش������ري  وتوفري »نظرية عامة يف املعقولية 

دراك بالعقل ل باحلوا�ض(، وخلق نظرية  )الإ

يف املعنى ي�شبح فيها فعل املعرفة نف�شه هو 

.
)2(

نتيجة النظرية

أ�ش������ا�ض  وتب������دو نظري������ة املع������ارف ذات ا

بيولوجي وهذا ما يعطيها م�ش������تواها املالئم 

حيث اإنه هام ج������داً معرفة »قيا�ض وتقدير« 

خ������ط تالقي التاري������خ الب�������رشي، واملعوقات 

الطوبولوجية التي تنظم النزاعات.

فالبيولوجيا بحد ذاتها ل ميكنها مطلقاً 

اأن تتج������اوز مفه������وم الدم������اغ كتو�ش������ط بني 

ح�شا�ض ورد الفعل، وبني التحكم والتباين  الإ

املتحول اإىل جماله التطبيقي. ت�شمح نظرية 

الكوارث بتوحيد العلوم يف �ش������كلية من�شدة 

ح�شب م�شتويات من الكفاءات والثبات.

يوؤك������د بع�ش������هم اأن هذا الكت�ش������اف هو 

كر م������ن نوع������ه يف الريا�ش������يات منذ اإن  الأ

و�ش������ع نيوتن التحليل التفريقي. لكن اآخرين 

يعتق������دون اأن هذه النظري������ة ل حتيط بكل 

الظواه������ر املتقطعة، رمبا مل تكتمل وتن�ش������ج 

بعد  اإذ ينبغي انتظار حدوث نظرية معممة 

يف »الكوارث«.
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يف �ش������حيفة »لوبروغريه« الفرن�ش������ية قال عنه هرني دومولن: »اإن كلمة 

عبقرية ل تعطي القوة احلقيقية لظاهرة جنمي ال�ش������كري«، ويف »الفيغارو« 

أي�ش������اً، كتب بيري بوتي: »جنمي ال�ش������كري عازف الكمان ال�شوري  الفرن�ش������ية ا

ن بني العظماء«، وو�ش������فته �ش������حيفة »الطريق اجلديد«  ه������ذا، يرتبع منذ الآ

ملاني������ة باأنه »كنز مو�ش������يقي غري عادي« وهكذا فه������و معروف جداً يف عامل  الأ

أن نلتقي به يف حوار هذا العدد،  املو�شيقى الكال�شيكية يف العامل، وكم ي�رشنا، ا

فهذا اللقاء �رشف لنا:

باحث �سوري 

جنمي ال�سكري:

العبقرية ال تعطينا حقيقته الظاهرة

❁

˜

❁❁

�حـــــــــو��حـــــــــو�حـــــــــوحـــــــــو��ر : عادل �ر : عادل �أبو �شنببو �شنب
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معلم مو�سيقى رو�سي

- �ملو�سيقي �لعاملي نمي �ل�سكري، متى 

ولدت و�أين؟ 

• ولدت يف حلب ال�شهباء عام 1939 م. 

- م���ن قادك �إىل �ملو�سيق���ى �لكال�سيكية 

)�لعاملية (؟

• كان والدي مديراً ملالية حلب، لكنه كان 

هاوياً للمو�شيقى، وللعزف على الكمان، اأنت 

تعرف اأن املناخ الذي يوجد فيه الطفل يوؤثر، 

لكنن������ي وقد كن������ت طفاًل كن������ت اأن�رشف اإىل 

اللعب، وكان والدي يحم�ش������ني على العزف، 

بل يجرين.

- كم كان عمرك؟ 

• بداأت يف ال�شاد�شة من عمري !

- من كان �أ�ستاذك؟ 

أ�ش������تاذ مو�شيقى رو�شي مقيم  • كان ثمة ا

ويدر�������ض يف حلب املو�ش������يقى، هو مي�ش������يل 

بوريزنكو، وعلى يديه تلقيت اأول م�ش������واري 

مع املو�شيقى. 

- �لعزف على �لكمان؟

• نعم، اإن له ف�شاًل ل ين�شى. 

- كنت تدر�س �لع���زف على �لكمان على 

ي���د بوريزنك���و، �أمل تك���ن تتلق���ى درو�س���ًا يف 

�ملد�ر�س؟ 

�إيفاده رغم �سغره

• نع������م. كنت يف مدر�ش������ة احلمدانية ثم 

الالييك، وقد تلقيت فيهما الدرو�ض العادية، 

واللغة الفرن�شية. 

- متى �أ�سبحت عازفًا جيدً�؟ 

• ع������ام 1951 عزف������ت يف املعهد العربي 
املو�شيقي يف دم�ش������ق التابع لوزارة الثقافة، 

وكان ال������راأي بعد احلفل������ة يف الوزارة، وعند 

أنه يجب اإيف������ادي اإىل بلد فيه  أه������ل اخلرة ا ا

مو�شيقى كال�شيكية وعزف جيد، حتى اأكون 

يف اجلو املنا�شب. 

- كان عمرك 12 �سنة فقط؟ 

• اأجل. 
)علق������ت بيني وبني نف�ش������ي اأن النبوغ ل 

يع������رتف بال�ش������ن، وكثريون هم املو�ش������يقيون 

ألفوا �شيمفونيات وكانوا اأطفالً (.  الذين ا

واأكمل جنم املو�ش������يقى العاملي ال�ش������وري 

يقول: 

�أعظم �ملو�سيقيني..

أنني عزفت يف  • مما عزز فكرة اإيفادي ا
نادي ال�ش������باط يف دم�شق، على كماين اأمام 

اأديب ال�شي�شكلي، و�شيفه امللك �شعود. 

- متى كان ذلك؟ 

• عام 1951. 
- ماذ� عزفت؟ 

• �شهرزاد لرم�شكي كور�شاكوف. 
مبعون���ة  مت  ق���د  �إيف���ادك  �أن  ب���د  ل   -

�ل�سي�سكلي.

أنا يف هذه ال�شن املبكرة  • رمبا، لكنني وا
عظم املو�شيقيني يف العامل.  كنت اأعزف لأ
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- مثل من؟ 

تت�ش������وره.  اأن  ميكن������ك  �ش������يء..  كل   •

�شوناتا للمو�شيقار باخ، اأول حركة لكون�رشتو 

باندل�شون. بولونيز لفيناو�شكي. 

- وكان عمرك 12 �سنة فقط؟ 

ابت�شم وهو يرد: 

أنا يف الثانية ع�رشة من عمري.  • وا

بقلم عربي

مت اإيفاد جنم������ي ال�ش������كري اإىل باري�ض، 

واله������دف اأن يعي�������ض يف اأج������واء املو�ش������يقى 

الكال�ش������يكية وال�ش������يمفونيات وال�ش������وناتات 

واأجه������زة العزف املختلف������ة، فلقد كان الراأي 

القاطع بخ�شو�ش������ه اأن هذا النبوغ يجب اأن 

�ش������يل  ي�ش������تثمر، وهكذا كان. لكن الفنان الأ

يعرف حق املعرفة، ففي عام 1959، وكانت 

الوح������دة الندماجي������ة قد مت������ت بني م�رش 

و�شورية واندجمت ال�شفارتان يف بالد العامل، 

فاأ�شبحت �شفارة با�ش������م اجلمهورية العربية 

املتح������دة، ويف حفل������ة ع�ش������اء يف ال�ش������فارة، 

طلبوا من جنمي ال�ش������كري اأن ياأتي ليعزف 

أم������ام املدعوين، وملا ع������رف اأن احلفلة تقام  ا

على موائد ع�ش������اء وطع������ام و�رشاب.. اعتذر 

عن العزف يف مثل ه������ذا اجلو. فكتبوا عن 

الواقع������ة، مما جعل وزي������ر الرتبية الذي كان 

اأوفده اإىل مو�شكو ي�ش������تدعيه، ويعينه معلماً 

يف اإدلب !!

�أعلى ر�تب

- ماذ� فعلت وقتئٍذ؟ 

أتيت اإىل دم�ش������ق، عل������ى الرغم من اأن  • ا
املعهد يف مو�شكو طلب مني البقاء. وقال اإنه 

�شيقدم يل منحة لال�شتمرار. 

- مل �أفهم !

• وزارة الثقاف������ة يف مو�ش������كو. �ش������تطلب 
منحة يل اإذا قررت البقاء. 

- لكنك مل تبق؟ 

• عدت اإىل الوطن. 

- هل ذهبت لتعلم �لعربية يف �إدلب؟ 

أبو  • بامل�ش������ادفة كان املو�شيقار امل�رشي ا
بكر خريت يف دم�شق، وقد عزفت اأمامه يف 

أبو رمانة، وتقديراً  املركز الثقايف العربي يف ا

لفني اأخذوين اإىل القاهرة. 

- كيف �أخذوك؟ 

ال�ش������يمفونية  الفرق������ة  يف  عين������وين   •
التابعة للجمهورية العربية املتحدة، و�شاروا 

يعطونني 60 جنيه �ش������هرياً، وهو اأعلى راتب 

كان يتقا�شاه مو�شيقي يف ذلك الزمن. 

- ثم ماذ�؟ 

• ثم حدث النف�شال، فعدت اإىل دم�شق، 
ومنها اإىل مو�شكو. 

عاملية �ل�سكري 

بداأت بعد ذلك عاملية ال�ش������كري، فعزف 

عل������ى الكمان يف ق������ارات الدني������ا، وبلدانها 

ومدنها الرئي�ش������ية كلها، بروك�ش������ل، باري�ض، 
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مو�شكو، نيويورك، كندا وغريها، ونال جوائز 

عديدة على عزفه فيه������ا وبراعته اخلارقة، 

وثم������ة واقعة ت�ش������هد عل������ى الوطني������ة، ففي 

مريكية، كان هناك ملحق ثقايف  ال�ش������فارة الأ

ا�شمه م�ش������رت كيندي، قدم له، بعد اأن �شاهد 

قام������ة يف الوليات  و�ش������مع عزفه، منحة لالإ

املتحدة، لكنه مل يذهب. 

- ع���دد يل م���ا تتذكر م���ن �جلو�ئز �لتي 

نلتها.

• اأكرث من اأن اأتذكرها. 

- ما تتذكره. 

قال بتوا�شع �شديد: 

• يف بروك�ش������ل نل������ت اجلائ������زة الدولية 

الثامنة، ويف م�ش������ابقة جاك تيب������و اجلائزة 

الدولية اخلام�شة. 

عرقلة يف حياتي 

ن �أ�ساأله، �أمام هذه �لنجاحات  وخطر يل �أ

�ملثم���رة يف حيات���ه وعمل���ه.. م���ا �إذ� كان قد 

�سادف عرقلة ما يف م�سريته، فقال: 

• كنت اأح�ض اأن ثمة من ي�ش������ع ع�شياً يف 

دولبي. 

- �أو�سح؟ 

أنني ل�ش������ت �شورياً،  • كان هناك تقولت ا

�شا�ض، واملقالت التي  ول اأعزف على هذا الأ

أوروبة، تقول عك�ض ذلك، اأي  كتبت عني يف ا

ت�شع �شفتي ال�شورية اأمام ا�شمي دائماً، لكن 

هذا مل يفت بع�ش������دي، ومل يقعدين عن اإكمال 

م�شواري. 

عزف م�ستمر

- هل ذهبت �إىل �أمريكا؟ 

• نعم، ذهبت عازفاً عاملياً على الفيولون، 
�ش������رتك يف م�ش������ابقة »فوندا�ش������ون ليف������ن  لأ

تريت«. 

- هل نلت جائزة يف هذه �مل�سابقة؟ 

• نلت اجلائزة الثانية. 

- �أعطوك ما ت�ستحق؟ 

• اأعطوين حفالت بعد امل�شابقة، وعر�شوا 
مريكية، فلم اأقبل.  علي اجلن�شية الأ

- يب���دو �أنك �رست ج���و�ب �آفاق، حتمل 

كمانك من حفل �إىل حفل؟ 

ع������زف، اأقمت حفلة  • كانوا يدعونني لأ
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يف بعلب������ك بلبنان، ويف حمامات بتون�ض، ويف 

�شورية، ويف �شوي�رشا. 

 �لكم��ان.. �إه��د�ء

كان حمبو عزف جنمي ال�شكري كثريين، 

وكان بع�شهم يتحم�ض فيقدم له كماناً فاخراً 

هدي������ة له على عزف������ه الرائع، وم������ن هوؤلء 

�شيدة كانت تتابع عزفه يف اإحدى احلفالت، 

فات�ش������لت به، وقالت له، هذه الكمان لي�شت 

يف م�شتوى عزفك، اذهب اإىل املتجر الفالين 

)يف �ش������وي�رشا ( واخرت الكمان الذي ينا�شب 

أنا �شاأ�ش������دد الثم������ن، واأهداه رجل  نبوغك، وا

كماناً من �شنع اإميل فران�شيه. 

أ�شاأله عن الوثبة املو�شيقية  وخطر يل اأن ا

احلالية يف �شورية، فقال اإنه ل يجوز ت�شمية 

ن  الفرقة ال�ش������يمفونية بالفرق������ة الوطنية، لأ

رب������ط فرقة بالوطن يج������ب اأن تتم يف اأعلى 

املراحل. 

- ما �لذي كتب عنك؟ 

• خذ انتق. 

وانتقيت ما كتبته »الفيغارو« الفرن�ش������ية 

عنه ذات يوم، قالت بقلم بيري بوتي: 

 �لكمان �ل�سحري

أنه �ش������ان �ش������ان�ض هو الذي كان  اأعتقد ا

أداة نعطيها الكثري  يقول ب������اأن الكم������ان كان ا

من الوقت والعناية البالغة بعد ذلك ن�ش������لي 

أنف�شنا يف وقت الفراغ بالعزف اخلاطئ.  ا

ولكن بف�شل ال�شماء، هناك بع�ض عازيف 

الكم������ان الذين ل ينطب������ق عليهم هذا، وبني 

هوؤلء املنتخبني »جنمي ال�ش������كري« وعازف 

�ش������ل ومقيم يف  الكمان هذا هو �ش������وري الأ

فرن�ش������ا، اإن������ه مل يكن معروفاً كث������رياً من قبل 

الخت�شا�ش������يني، فهو ب������ارع يف جمالني معاً 

أ بخو�ض بداياته  املو�شيقى والتعليم، ولقد بدا

خ������رية على م�رشح  ون������ة الأ احلقيقي������ة يف الآ

أثناء احلفل الذي اأقيم ل�شالح  ال�شانزيليزيه، ا

رابطة مكافحة ال�رشطان واإدارة ال�شيد جريار 

دوفو. 

باملقابل �شاألتزم بالتعريف عن ا�شم جنمي 

ال�ش������كري الذي قدم الكون�ش������ريتو ال�ش������عب 

والطوي������ل لرام�ض، وحي������ث اأن يده الي�رشى 

أبداً، �ش������واء يف املقاطع  أو تتعب ا مل ت�ش������عف ا

وتار  أو بالن�شبة لالأ كرث �شعوبة ا املو�ش������يقية الأ

الثالثة واأ�شوات اجلواب. 

اأما دقت������ه يف العزف فكانت دائماً كاملة 

عجاز. وميكن اأن اأ�شيف اأن  وتامة اإىل حد الإ

�شلوب كان يت�ش������ف ب�شفاء جميل دائماً،  الأ

زمنة كانت �شحيحة.  والأ

وبالن�شبة لقو�ض كمانه فقد كان عري�شاً 

متجاوباً معه، ي�ش������مح له بالعزف واإ�ش������دار 

�شوات بكل راحة.  الأ
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اآمل اأن اأكون قد ا�ش������تطعت خلق الرغبة 

لدى قرائي بال�ش������تماع اإىل ع������ازف الكمان 

ن يرتبع بني العظماء. هذا والذي منذ الآ

عازف �لكمان نمي �ل�سكري

وكت������ب ه������رني دوم������ولن يف �ش������حيفة 

»لوبروغريه«، فقال: 

أه������ايل الط������الب يف املعهد  اإن رابط������ة ا

املو�شيقي )كون�شريفاتوار( يف ليون، يف معبد 

�شاجن قد ك�شفت عن جنم عظيم من الدرجة 

وىل، اإنه عازف الكمان جنمي ال�ش������كري،  الأ

�شل، هذا العازف البارع ا�شتطاع  ال�شوري الأ

اأن يتمك������ن من الهيمنة بطريقة عظيمة على 

ه������ذا الختبار الرهيب يف حقل العزف على 

�ش������وات فخمة جداً،  الكمان، حيث كانت الأ

والن�شيابية امل�شتمرة كانت تعر عن ح�شا�شية 

متوهج������ة، والدقة يف املقاط������ع ال�رشيعة، اإن 

ح�ش������ا�ض باأننا اأمام  مور اأعطت الإ كل هذه الأ

�شيء من قبيل املعجزات اخلارقة. 

لقد �ش������جل ال�ش������يد جنمي ال�شكري يف 

برناجمه ثالثة اأعمال لعازف الكمان ال�شهري 

واملوؤلف املو�ش������يقي اأوجني اإي�شاي وبعد ذلك 

النت�شار الفني ا�ش������رتعى النتباه يف جمال 

بن������اء املخطط������ات ال�ش������وتية، والراعة يف 

ال�ش������تيحاء م������ن اخليال اخل�ش������ب املعطاء 

لة، بعد  واملكر�������ض لتح�ش������ني كل طاق������ات الآ

التبدي������ل باأربع معدلت خمتلفة للمو�ش������وع 

امللح، دي ايرز، ويلي ذلك، حلنني »�شوناتة«، 

حيث تتاىل جزالة حلن 

داجي������و« الذي يعر ع������ن التمهل، ثم  »الأ

تاأتي مو�ش������يقة »ال�ش������وبندة« وحتليق �شوت 

لغرو املمتلئ حيوية وتراق�شاً.  الأ

اإن كلمة عبقرية ل تعطي القوة احلقيقية 

لظاه������رة جنمي ال�ش������كري وذل������ك تاأكد يف 

الختبار الواقعي للحقيقة التي يت�شكل منها 

اللحن املو�شيقي �شوناتا دو ماجور لباخ حيث 

الزخرفات املو�ش������يقية مر�شومة ب�شكل دقيق 

وتتميز عن املوا�شيع الرئي�شية، اأي اخللفية 

أنه بلغ  املو�ش������يقية الرئي�ش������ية وميكن القول ا

القمة يف التوازن اخلارق للتتابع املو�شيقي. 

ويج������ب اأن تلتزم جمعيتن������ا بدعوة هذا 

الع������ازف الذي هت������ف و�ش������فق اجلمهور له 

طوياًل وذلك عندما خت������م احلفل بكابري�ض 

رقم 24 ال�شاحر لباغانيني. 

❁    ❁    ❁

اإن جنمي ال�ش������كري ال�شوري الذي يعمل 

ن يف باري�������ض يف جمال اخت�شا�ش������ه، لهو  الآ

عبقري، جاء الزمن به، وقد �شعدت بلقائه، 

�ش������اكراً ال�ش������ديق ادغار قط������ان الذي كان 

وا�شطة لتعارفنا. ترى.. هل ينوي العودة اإىل 

وطنه �شورية؟ 
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قال: 

• اآمل ذلك، لكن عملي يتطلب مني البقاء 

هناك، لكنني اأزور �ش������ورية بني حني واآخر. 

فوالدتي هنا واأقاربي. 

ما قيل عن نمي و�سياء قبل 58 �سنة 

يف الع������دد الرابع م������ن جملة »ال�ش������اد« 

احللبي������ة، ال�ش������ادر يف ني�ش������ان 1950 كتب 

�ش������احب املجل������ة املرحوم عب������د اهلل يوركي 

ح������الق، مقال������ة مطولة عن نبوغ ل�ش������قيقني 

�شياء وجنمي ال�شكري حتت عنوان »�شقيقان 

نابغان« جاء فيه: 

أبن������اء لطفي  خ������وان �ش������ياء وجنمي ا »الأ

ال�شكري، يف عداد املو�ش������يقيني الذين تعتز 

ول يف احلادية ع�رشة  بهم حلب، وم������ع اأن الأ

والث������اين يف العا�رشة فاإنهم������ا يجيدان عزف 

أ�شدها تعقيداً  أ�شهر املقطوعات املو�شيقية وا ا

و�شعوبة. 

اإن هذين ال�ش������قيقني قد انتزعا اإعجاب 

اجلمهور مبا بلغ������اه من براعة فنية ل يقوى 

عليه������ا اإل فئة م������ن العباق������رة الذين وقفوا 

نفو�شهم على خدمة هذا الفن الرفيع«.

¥µ
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دب �لعربي �ملعا�رس باأنقرة:  ملتقى �لأ

دب العربي  أي������ام الأ احت�ش������نت املكتبة الوطني������ة الرتكية باأنقرة فعاليات ا

تراك  املعا�رش يف �ش������ورية التي نظمها احتاد الكتاب العرب واحتاد الكتاب الأ

اأوروا�شيا بالتعاون مع اجلمعية الرتكية العربية للعلوم والثقافة والفنون. 

وحتدث يف اجلل�شة الفتتاحية كل من توجنل اأجار مدير املكتبة الوطنية 

تراك اأوروا�ش������يا  الرتكي������ة ويعق������وب ديل عمر اأوغلو رئي�������ض احتاد الكتاب الأ

والدكتور ح�ش������ني جمعة رئي�ض احت������اد الكتاب العرب وحممد �ش������ندر رئي�ض 

�أديب وباحث يف �لرت�ث �لعربي )�سورية(

فحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايف ش�ش�

❁

˜

❁❁

ااأحمد احل�سنيحمد احل�سني
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جمموعة ال�شداقة الرملانية الرتكية ال�شورية 

أنقرة،  والدكتور خالد رعد �ش������فري �شورية يف ا

فاأك������دوا اأهمية هذا امللتقى يف تعزيز اأوا�رش 

دبية ب������ني البلدين  العالق������ات الثقافي������ة والأ

لتتما�ش������ى مع التطور احلا�شل يف العالقات 

ال�شيا�شية والقت�شادية كما اأكدوا ال�شتعداد 

من اأجل اإعطاء دفع لهذه العالقات كي ت�شل 

اإىل امل�شتوى املفرو�ض اأن تكون عليه. 

دباء ال�ش������وريني خالل  وقدم عدد من الأ

ثالث جل�شات درا�شات حول الق�شة وامل�رشح 

دبي يف �ش������ورية اطلعوا  وال�ش������عر والنقد الأ

أدباء  تراك م������ن ا م������ن خاللها نظراءه������م الأ

دبية يف  وق�ش�شيني و�شعراء على التجربة الأ

�ش������ورية، حيث تناول الدكتور ح�ش������ني جمعة 

امل�شهد الثقايف يف �ش������ورية، واألقت ال�شاعرة 

فادي������ا غيبور نائب������ة رئي�ض الحت������اد بع�ض 

الق�شائد ال�شعرية، وبحث الدكتور نزار بني 

املرجة اأو�شاع ال�شعر يف �شورية. 

ب������دوره حتدث الدكت������ور خالد الرادعي 

ديب  عن امل�رشح ال�ش������وري بينما حت������دث الأ

دب������ي واطلع  مراد كا�ش������وحة ع������ن النقد الأ

تراك على  دب������اء الأ دي������ب حممد الفهد الأ الأ

كيفية ا�ش������تقبال ال�ش������عر الرتكي يف �ش������ورية 

ديب عو�ض �شعود عو�ض عر�شاً  فيما قدم الأ

حول الق�ش������ة يف �ش������ورية، وحتدث الدكتور 

عبد احلليم ع�شفور عن احلياة الثقافية يف 

مدينة حلب، ومت على هام�ض امللتقى افتتاح 

معر�������ض كتب �ش������م اأهم اإ�ش������دارات احتاد 

الكتاب العرب بدم�ش������ق م������ن جمالت وكتب 

أدبية وروايات ودواوين �شعر ودرا�شات نقدية  ا

أدبية وغريها.  وا

وح������ول اأهمية هذا امللتق������ى قال توجنل 

اأج������ار رئي�ض املكتب������ة الوطني������ة الرتكية: اإن 

تراك مع  دباء الأ امللتقى يهدف اإىل تعارف الأ

دباء ال�شوريني �شمن  أ�ش������قائهم الأ اإخوانهم وا

دب������ني الرتكي  اجله������ود املبذول������ة لتقارب الأ

والعربي، واأ�شاف اأن التقارب على ال�شعيدين 

ال�شيا�شي والقت�شادي بني البلدين اجلارين 

وال�شديقني يحتم تقارباً مماثاًل على جميع 

دبي  امل�شتويات وهنا نتحدث عن التقارب الأ

والثقايف الذي ينبع من اإرث م�شرتك. 

بدوره عر تان�شو كارا نائب رئي�ض احتاد 

تراك عن �ش������عادته ل�شت�ش������افة  الكت������اب الأ

دب  أيام الأ دباء ال�شوريني وقال: اإن ملتقى ا الأ

أدبية  ال�شورية ي�شكل فر�شة تعارف ثقافية وا

ثمينة �ش������وف ن�ش������تفيد منها يف التهيئة ملناخ 

اأدبي جديد يف امل�ش������تقبل ميث������ل العالقات 

ال�شحيحة بني البلدين. 

دب ال�ش������وري  ديب كارا على الأ أثنى الأ وا

دب  من������وذج اجليد لالأ وو�ش������فه باأنه ميثل الأ

العربي، م�ش������يفاً اأن �ش������ورية معروفة باأنها 

دباء والكت������اب وهي بلد  بل������د ال�ش������عراء والأ
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عريق باحل�ش������ارة م�شيفاً: اإن احتاد الكتاب 

تراك اأوروا�شيا لن يتوقف عند هذا احلد  الأ

بل �ش������يبذل كل اجله������ود املمكن������ة من اأجل 

أدب������اء البلدين لكي  تطوي������ر العالق������ات بني ا

دبي������ة والثقافية على  تنعك�ض العالق������ات الأ

دباء  اأح�ش������ن وجه، كما اأعرب عدد م������ن الأ

تراك عن رغبتهم يف امل�شاركة  وال�ش������عراء الأ

يف فعاليات دم�ش������ق عا�شمة الثقافة العربية 

م������ن خالل عقد ندوة تتح������دث عن املوروث 

دبي العربي يف تركيا.  الثقايف والأ

وتاأتي ه������ذه الفعاليات لت�ش������هم يف دفع 

دبي بني تركيا  عالق������ات التعاون الثقايف والأ

والبل������دان العربي������ة عموما وتركيا و�ش������ورية 

ب�ش������كل خا�ض حي������ث ت�ش������هد العالقات بني 

البلدين ال�ش������ديقني تقدماً بارزاً على جميع 

ال�شعد، كما تاأتي هذه الفعاليات كانطالقة 

أخ������رى للجهات املنظم������ة التي  لفعالي������ات ا

قامة  تعكف حالياً على اإع������داد الرتتيبات لإ

أ�ش������بوع رم�شانيات �ش������امية يف تركيا وندوة  ا

تراك لدى املفكرين  علمية بعنوان �ش������ورة الأ

)1(
العرب.

مة وهويتها  �للغة �لعربية بني ثقافة �لأ

�لقومية: 

أك������د الدكت������ور ريا�ض نع�ش������ان اآغا وزير  ا

الثقافة اأن �ش������ورية تهتم باللغة العربية على 

اأعلى امل�شتويات اإدراكاً منها حلقيقة اخلطر 

ال������ذي تتعر�������ض له ه������ذه اللغة ومل������ا يحاك 

�شدها. 

وقال وزير الثقافة خالل افتتاحه موؤمتر 

املجل�ض العامل������ي للغة العربية: لقد �ش������عرنا 

بن�شوة غامرة حني و�شع ال�شيد الرئي�ض ب�شار 

�ش������د على جدول اأعمال القم������ة العربية  الأ

الع�رشي������ن التي انعقدت يف دم�ش������ق م�رشوع 

متك������ني اللغة العربية فتقره القمة وي�ش������بح 

من املهمات، م�شرياً اإىل جهود جامعة الدول 

العربية للعمل على متكني اللغة العربية على 

مة يف موؤمترات دولية.  �شعيد الأ

واأ�ش������اف نع�شان اآغا : ل�ش������نا وحدنا يف 

�ش������ورية نهتم باللغة العربية فالعرب جميعاً 

مارات  أ�ش������درت دول������ة الإ يهتم������ون حي������ث ا

العربية املتحدة قرارات مهمة لتعزيز الهوية 

الوطنية ومنعت الرتا�ش������ل بغري اللغة العربية 

يف عمل احلكومة والدول������ة واأعادت النظر 

يف املناهج املدر�شية جميعها وذلك للحفاظ 

مة.  على �شخ�شية الأ

كما األقى الدكتور عبد النا�رش جري من 

دارية للمجل�ض العاملي  لبنان كلم������ة الهيئة الإ

للغ������ة العربية اأكد فيها اأهمي������ة انعقاد هذا 

املوؤمتر يف دم�ش������ق وق������ال: اإن احلفاظ على 

�ش������المة اللغة العربية وتنميتها لت�ش������توعب 

امل�شتجدات بكل ما يف هذه الكلمة من معنى 

واج������ب على كل عرب������ي يف مواجهة الهجوم 
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أمتنا، مو�شحاً اأن احلرب املعلنة  ال�شامل على ا

ر�ض والبرتول والرثوات  علينا ل تق�ش������د الأ

فح�شب بل تريد ا�شتئ�ش������ال الذات والهوية 

واللغة الثقافة واملقد�شات. 

ألق������ى الدكت������ور عو�������ض الق������وزي من  وا

ال�ش������عودية كلمة امل�شاركني اأكد فيها اأن اللغة 

العربية لغة عاملية لك������ن ابتعاد العرب عنها 

خرين ي�شدون عنها، وقال: اإن اللغة  جعل الآ

نواع عدة من الهجوم  العربية تتعر�ض اليوم لأ

منه������ا ما هو خارجي ومنه������ا ما هو داخلي، 

والهجوم الداخلي هو اأنكى واأمر م�شرياً اإىل 

اأن الرطانة تنت�رش يف كل مكان ويدعي بع�ض 

أنهم عرف������وا الثقافة املعا�رشة واأن  املثقفني ا

ذلك ل يظهر اإل اإذا تقم�شوا بثياب الفرجنة 

ول�شانهم. 

وقد ناق�ض املوؤمتر خالل جل�شاته العلمية 

�شا�ش������ية املتعلقة  عدداً من املحاور الهامة الأ

بواقع اللغ������ة العربية، و�ش������بل النهو�ض بها، 

مة،  وتعزيز مكانته������ا، ودور اللغة يف بناء الأ

ن�ش������ان، وتر�ش������يخ الهوية القومية  وتكوين الإ

والثقافية، حيث اأكد الدكتور حممد املح�شن 

أر�ش������خ رك������ن يف بناء  اأن اللغ������ة العربية هي ا

مة  هويتن������ا القومية وهي م�ش������در وحدة الأ

وخزان تراثها وقيمها، وهي ف�شاًل عن ذلك 

لغة قدمية حديثة متجددة ت�ش������لح ملجالت 

احلي������اة كلها وقد ا�ش������توعبت ثقاف������ة العامل 

القدمي �رشقه وغربه ماب������ني القرنني الثاين 

واأبدعت  الهجريني وه�ش������متها  وال�ش������اد�ض 

فيها وحملتها اإىل العامل من جديد. 

أك������د حممد املح�ش������ن اأن �ش������المة لغتنا  وا

العربي������ة لتكون بتجميدها واإمنا باملحافظة 

على اأ�ش������ولها وقواعده������ا ونظامها اللغوي، 

مقدم������اً يف مداخلته جملة م������ن املقرتحات 

التي تدعو اإىل تطوير مقررات اللغة العربية 

لغ������ري املخت�ش������ني وتخ�ش������ي�ض هام�ض من 

ميزانيات الدول العربية للموؤ�ش�شات البحثية 

اللغوي������ة وت�ش������جيع علم������اء اللغ������ة والعناية 

داب اإىل العربية والعناية  برتجمة العلوم والآ

مة العربية  بتعريب امل�ش������طلحات وتقوية الأ

يف جميع املجالت القت�ش������ادية والع�شكرية 

وتوحيدها. 

وتناول الدكتور م�شطفى ب�شري قط واقع 

اللغة العربية عند اأدعياء احلداثة، �ش������ارحاً 

التحديات الت������ي تواجهها اللغة العربية اأمام 

دعوات بع�ض احلداثيني العرب ممن يتخذون 

من احلداثة �ش������تاراً لدعواتهم امل�شبوهة يف 

الكيد للغة العربية بغر�ض هدمها والق�ش������اء 

عليها خدمة مل�شاريع غربية هدفها ال�شيطرة 

مة بالق�شاء على مقوم  والهيمنة على هذه الأ

م������ن اأهم مقوماتها وهو اللغة، مو�ش������حاً اأن 

احلداثة العربية اأفرزت يف ن�شختها الغربية 

فكار الهدامة حتت حجة التقدم  كثرياً من الأ
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و�شغوط العوملة كالدعوة اإىل العامية وكتابة 

العربية بحروف لتينية والتخلي عن القواعد 

النحوية با�شم تي�ش������ري النحو بحجة �شعوبته 

والبتع������اد عن البالغ������ة والعرو�ض والتخلي 

فكار  عن كل ماهو موروث وو�ش������ف هذه الأ

باأنها �شبهات يروج لها اأدعياء احلداثة با�شم 

احلداثة. 

وتوق������ف الدكت������ور عو�ض الق������وزي عند 

مو�ش������وع قلة الوفاء للغ������ة العربية من قبل 

أبنائه������ا واأو�ش������ح اأن اللغ������ة العربي������ة تتلقى  ا

أبنائها يف  �ش������نوف العق������وق والتنك������ر م������ن ا

امل�رشق واملغرب يف ميادين العمل والتدري�ض 

مثلة  ويف امليادي������ن العامة وقدم الكثري من الأ

أ�ش������ماء املحالت  عن ه������ذا العقوق بدءاً من ا

عالنات والدعايات  جنبية اإىل الإ التجارية الأ

ماكن  ف������راد يف الأ اإىل احلدي������ث اليومي لالأ

جنبية.  العامة با�شتخدام اللغة الأ

وقدم������ت الدكت������ورة ليلى ال�ش������بعان من 

الكويت مداخلة عن اللغة العربية والتوا�شل 

احل�ش������اري، �ش������ددت فيه������ا عل������ى �رشورة 

عالم������ي ليتناغم مع  توحي������د اخلط������اب الإ

ثورة املعلومات وتوحيد امل�ش������طلح وخا�شة 

ع������الن والدعاية والتخلي  يف لغة اخلر والإ

جنبي موؤك������دة اأن الرتجمة  عن امل�ش������طلح الأ

والتعريب هي و�شيلة كل �شعب للحفاظ على 

هويته من جهة وللتطور ومواكبة ال�ش������عوب 

خرى من جهة اأخرى وللتعرف على مزايا  الأ

خرين  لغتنا وقدرتها على ا�ش������تيعاب علوم الآ

من جهة ثالثة. 

وت�ش������اءل الدكتور عبد املالك �ش������يف.. 

ن اإىل اللغة العربية وهل  كيف ننتمي عربياً الآ

حققنا للغة العربية خ�شو�شيتها احل�شارية 

والتاريخية والوجودية التي ميكن اأن حتفظ 

له������ا بقاءها وا�ش������تمراريتها و�ش������ط اللغات 

العاملية.. وما حجم املناعة احل�ش������ارية التي 

أم������ام حجم امل�رشوع  تخزنها لغتن������ا العربية ا

احل�ش������اري الذي يتطلب وعي������اً نرياً وجهداً 

عربياً ثقياًل، واعتر اأن الواقع اللغوي ينبغي 

اأن يعالج بوحدة اجلهود والتوا�شل والتحاور 

وحماول������ة �ش������ناعة و�ش������ياغة اللغ������ة وف������ق 

خ�شو�ش������يتها الرتكيبية وال�رشفية والنحوية 

وبتكثي������ف دوائر البحث مبا يف ذلك املخابر 

اللغوي������ة التي تن�������رش اإنتاجه������ا وتعممه على 

خرى يف الطب والفيزياء  خمتلف امليادين الأ

والريا�شيات والفل�شفة واجلغرافيا. 

وحتدث الدكتور حممد بلبول عن العالقة 

عداد اللغوي وحتديد  بني امل�ش������طلحية والإ

نوعية العوامل التي ت�ش������من احلياة والرواج 

للم�شطلح، واأكد اأن دمج العمل امل�شطلحي 

عداد  العرب������ي يف اإطار �شيا�ش������ة وا�ش������حة لإ

اللغ������ة العربي������ة ملواجه������ة حتدي������ات العوملة 

وال�رشاع الثقايف- احل�ش������اري هو ال�ش������بيل 
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الكفيل باإدخالنا اإىل دائرة التعاون والتن�شيق 

امل�شتمرين. 

وحتدث الدكتور حممد عبدو فلفل حول 

وعي امل�شكلة اللغوية العربية، داعياً اإىل ن�رش 

الوعي اللغوي ال�ش������ليم الذي يبني ما للغتنا 

وم������ا عليه������ا، كما بني اأهمية ه������ذه اللغة يف 

حياتنا من النواحي ال�شخ�شية والجتماعية 

اأن  والقومية واحل�ش������ارية والدينية، موؤكداً 

أ بالفرد  ذلك م�شوؤولية جمتمعية متكاملة تبدا

ومت������ر باملوؤ�ش�ش������ات املعنية بال�ش������اأن اللغوي 

وتنتهي بالقرار ال�شيا�شي. 

كم������ا قدم بع�������ض الباحث������ني مداخالت 

اأخرى، حيث بني الدكتور ر�ش������وان الدب�شي 

�ش������ا�ض املتني  يف مداخلته اأن العربية هي الأ

للبي������ت العربي وثقافته وق������د واكبت حركة 

النه�ش������ة احل�شارية واأ�ش������بحت لغة عاملية 

بف�شل انت�شارها ون�رش العلوم التي كتبت بها 

يف خمتلف اأنحاء العامل داعياً اإىل اإيجاد حلول 

أبعادها الوطنية  لتمك������ني اللغة العربي������ة يف ا

والقومية واحل�شارية. 

واأو�ش������ح الدكت������ور هادي نه������ر اأن اللغة 

العربية لغة اأمة عريقة وتعد وجهاً وحيداً من 

وجوه دينها ووحدتها وح�ش������ارتها وفعلها يف 

أنها اليوم  ن�شاين م�شرياً اإىل ا حركة التاريخ الإ

أولها العوملة وحتتاج اإىل  اأمام حتديات كبرية ا

ت�ش������افر اجلهود لت�ش������تطيع مواكبة الت�شارع 

)2(
املده�ض ل�رشوب املعرفة يف العامل. 

�بن علي يكرم �ملبدعني و�ملثقفني:

ك������رم الرئي�ض التون�ش������ي زي������ن العابدين 

ب������ن عل������ي جمموعة م������ن املبدع������ني ورجال 

ع������الم ممن متي������زوا باأعمالهم  الثقافة والإ

واإبداعاتهم يف �شائر جمالت الفكر والفنون 

وال�شحافة. 

وقد متي������ز حفل التكرمي بت�ش������لم رئي�ض 

دباء والكتاب  اجلمهورية درع الحتاد العام لالأ

مني العام لالحت������اد الدكتور  العرب م������ن الأ

حممد �شلماوي الذي بني اأن هذا التكرمي هو 

عربون اعتزاز الحت������اد بعناية الرئي�ض زين 

العابدين بن علي الفائقة بالثقافة واملثقفني 

وحر�ش������ه على اأن ميار�ض املثقف حريته يف 

أنبل معانيها. أ�شمل م�شامينها وا ا

كما ت�ش������لم الرئي�ض التون�شي درع املجمع 

العرب������ي للمو�ش������يقى م������ن رئي�ش������ة املجمع 

الدكتورة رتيبة احلفني التي ثمنت يف كلمتها 

باملنا�ش������بة رعاي������ة رئي�ض الدول������ة الكرمية 

للقطاع املو�ش������يقى واأهل������ه وللجهود الرامية 

اإىل املحافظة على الرتاث املو�شيقى التون�شي 

ول������دوره الريادي يف نه�ش������ة تون�ض الثقافية 

والفنية. 

أي�ش������اً بتقدير عربي  ومتيز الحتف������ال ا

اإفريقي للرئي�ض بن علي بت�شليمه درع املعهد 
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فريقي العربي م������ن املدير العام  الثق������ايف الإ

لهذا املعهد الدكتور عبد اهلل الدو�رشي الذي 

أك������د يف كلمته باملنا�ش������بة اأن هذا الدرع هو  ا

�شهادة اعرتاف بحر�شه على توثيق ال�شالت 

فريقية والعربية يف املجالت  بني ال������دول الإ

كافة ول�ش������يما يف املجال الثقايف ولعتباره 

أ�شا�شياً  الثقافة قطاعا ا�شرتاتيجياً وعن�رشاً ا

يف م�رشوعه احل�شاري الرائد. 

ألق������ى الرئي�ض بن علي بهذه املنا�ش������بة  وا

أب������رز فيها ما يحظى به قطاع الثقافة  كلمة ا

واملحافظة على الرتاث م������ن اهتمام متميز 

حيث تت������م زي������ادة امليزانية املخ�ش�ش������ة له 

تدريجياً لتبلغ �ش������نة 2009، 1.25 باملئة من 

جنازات العديدة  ميزانية الدولة م�شتعر�شا الإ

التي حتققت للقطاع على امل�ش������تويني الكمي 

والنوعي، واأعلن الرئي�ض التون�ش������ي يف كلمته 

عن جملة من الق������رارات واحلوافز الرامية 

اإىل مزيد النهو�ض بالقطاع والعاملني فيه.

ودعا يف هذا ال�ش������ياق اإىل اإعداد برنامج 

لالحتفاء مبئوية امل�رشح التون�ش������ي يف �ش������نة 

جناح  2009 واتخ������اذ كل التدابري الالزمة لإ

احتف������ال تون�ض بالقريوان عا�ش������مة للثقافة 

�شالمية ال�شنة املقبلة وو�شع برنامج متميز  الإ

لالحتفاء بالذكرى املئوية مليالد �شاعر تون�ض 

الكبري اأبي القا�شم ال�شابي.

كما اأقر الرئي�ض بن علي نظيم ا�شت�شارة 

وطنية مو�شعة حول الكتاب واملطالعة بتون�ض 

مو�شيا مبزيد اعتماد تكنولوجيات املعلومات 

والت�ش������ال وخمتلف الو�ش������ائط والرجميات 

يف حتوي������ل املكتبات التقليدي������ة اإىل مكتبات 

رقمية.

بع������د ذلك منح الرئي�ض زين العابدين بن 

علي ثلة من رج������ال الثقافة والفكر والفنون 

عالم الو�شام الوطني لال�شتحقاق يف قطاع  والإ

الثقافة ملا متيزوا به من اأعمال وم�شاهمات. 

كما �شلم اجلائزة املغاربية للثقافة اإىل ال�شيد 

عب������د اللطيف ق�ش������ي�ض املخرج ال�ش������ينمائي 

عماله ال�شينمائية املتميزة  التون�شي تقديرا لأ

الت������ي اأهلت������ه للح�ش������ول على ع������دة جوائز 

أوروبية، كما �شمل التكرمي توفيق  �شينمائية ا

بن حديد مبنحه اجلائزة الوطنية للهند�ش������ة 

جنازاته املعمارية  املعمارية وذل������ك تقديرا لإ

�ش������يلة  املتمي������زة باملزاوجة بني الأمناط الأ

والرتاثي������ة. كما منح الرئي�������ض ابن علي من 

جهة اأخرى جائزة اأف�شل موؤ�ش�شة اقت�شادية 

تتميز بن�شاطها الثقايف اإىل املجمع الكيماوي 
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التون�شي باملظيلة. 

ل�ست�ساري���ة  تن�س���م  جدي���دة  �أ�سم���اء 

جائزة �ل�سيخ ز�يد للكتاب: 

اأعلنت اإدارة جائزة ال�ش������يخ زايد للكتاب 

�شتاذة الدكتورة كارمن  عن ان�شمام كل من الأ
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�ش������تاذ الدكتور حممد عبد  روي������ث برابو والأ

الرحيم كافود للهيئة ال�شت�شارية للجائزة. 

مني العام جلائزة  وقال را�شد العرميي الأ

ال�ش������يخ زايد للكتاب اإن ان�ش������مام الدكتورة 

كارمن والدكتور كافود �ش������يعمل على اإ�شفاء 

مزيد من التميز والنجاح للجائزة يف حتقيق 

اأهدافها، ونحن نتمنى لهما كل التوفيق. 

وبذلك فاإن الهيئة ال�شت�ش������ارية للجائزة 

يف ت�ش������كيلتها للدورة الثالثة 2008 – 2009 

ت�ش������م نخبة من رموز الفك������ر والثقافة على 

�شافة اإىل  ال�شعيدين العربي والدويل، فبالإ

را�شد العرميي ع�شواً واأميناً عاماً، وكل من د. 

كارمن، ود. كافود، ت�شم الهيئة كذلك كل من 

الدكتور علي را�شد النعيمي والقا�ض حممد 

مارات، ود. عبد اهلل الغذامي من  املر من الإ

ال�شعودية، ود. ر�شوان ال�شيد من لبنان، ود. 

�شالح ف�شل من م�رش، والروائي اجلزائري 

عرج.  وا�شيني الأ

م������ني العام  وتق������ّدم را�ش������د العرميي الأ

للجائزة بكل ال�شكر والتقدير لكل من ال�شيخة 

مي اخلليفة من مملكة البحرين، ود. �شعيد 

بن�شعيد العلوي من اململكة املغربية، املنتهية 

ع�ش������ويتهما يف الهيئة ال�شت�ش������ارية جلائزة 

ال�ش������يخ زايد للكتاب، للجهود املتميزة التي 

بذلها خالل ف������رتة ع�ش������ويتهما للدورتني 

-  2007 والثاني������ة   ،2007  -2006 وىل  الأ

أث������رت واأغن������ت العم������ل يف  2008، والت������ي ا

اجلائزة واأ�شهمت يف متيزها واإعالن �شاأنها 

على ال�ش������عيدين العربي وال������دويل، متمنياً 

لهم������ا كل التوفي������ق والنج������اح يف اأعمالهما 

ور�ش������التهما الثقافية، وياأتي هذا التغيري يف 

�شا�شي للجائزة الذي ين�ّض  �ش������ياق النظام الأ

على اأن يتم تغيري اأع�شاء الهيئة ال�شت�شارية 

ب�ش������كل تدريجي �ش������نوياً، على اأن يتم تغيري 

ع�شاء كل ثالث �شنوات.  كامل الأ

أ�ش������تاذة  يذك������ر اأن الدكتورة كارمن هي ا

�ش������المية  يف اللغ������ة العربية والدرا�ش������ات الإ

يف جامع������ة مدريد امل�ش������تقلة، وله������ا العديد 

من املوؤلفات التي تتناول الق�ش������ايا الثقافية 

العربية واحلوار بني الثقافات. وهي ع�ش������و 

�شبانية يف  الإ يف رابطة ال�شداقة العربية – 

اإ�ش������بانيا. وتلقت الدكتورة كارمن العديد من 

اجلوائز من وزارة الثقافة امل�رشية ومن عدد 

من ال�شحف العربية. 

أما الدكتور كافود فهو ي�ش������غل من�ش������ب  ا

مناء يف  امل�شت�ش������ار اخلا�ض لرئي�ض جمل�ض الأ

هيئة متاحف قطر، وهو وزير �ش������ابق للرتبية 

والتعلي������م والثقافة يف قطر، ولكافود العديد 

من الدرا�ش������ات والبح������وث منها: اإ�ش������كالية 

�ش������الة واملعا�رشة،  الثقاف������ة العربي������ة بني الأ

والق�شة الق�شرية يف قطر- الن�شاأة والتطور، 

وهو ع�ش������و يف اللجنة ال�شت�ش������ارية ملوؤ�ش�شة 
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مناء مبوؤ�ش�ش������ة  الفكر العربي، ويف جمل�ض الأ

�شالمي  دب الإ البابطني لل�ش������عر، ورابطة الأ

العاملية. 

وجائزة ال�شيخ زايد للكتاب جائزة م�شتقلة 

وحماي������دة، انطلقت يف ع������ام 2006، ومتنح 

كل �ش������نة للمبدعني من املفكرين والنا�رشين 

وال�شباب عن م�شاهماتهم يف جمالت التاأليف 

أثر  ن�شانية، والتي لها ا والرتجمة يف العلوم الإ

دبية  وا�ش������ح يف اإثراء احلياة الثقافي������ة والأ

والجتماعي������ة، وذل������ك وفق معاي������ري علمية 

ومو�ش������وعية، وتتوزع على ت�شعة فروع هي: 

جائزة ال�ش������يخ زايد يف التنمية وبناء الدولة، 

دب الطف������ل، جائزة  جائ������زة ال�ش������يخ زايد لأ

ال�شيخ زايد للموؤلف ال�ش������اب، جائزة ال�شيخ 

داب،  زايد للرتجمة، جائزة ال�ش������يخ زايد لالآ

جائزة ال�ش������يخ زايد للفنون، جائزة ال�ش������يخ 

ف�شل تقنية يف املجال الثقايف، جائزة  زايد لأ

ال�ش������يخ زايد للن�رش والتوزيع، جائزة ال�ش������يخ 

زايد ل�شخ�شية العام الثقافية، ويجوز تر�شيح 

املبدعني للح�ش������ول على اإحدى اجلوائز من 

اجلهات التالية: املبدع �شخ�شياً، الحتادات 

دبية واملوؤ�ش�ش������ات الثقافي������ة واجلامعات،  الأ

دبية  ثالث من ال�شخ�ش������يات ذات املكانة الأ

والفكرية. كما ويجري تر�شيح �شخ�شية العام 

كادميية  الثقافية م������ن خالل املوؤ�ش�ش������ات الأ

)4( 
والبحثية والثقافية. 

معر�س �أبو ظبي لل�سيد و�لفرو�سية: 

أك������د حممد خلف املزروع������ي مدير عام  ا

أبوظبي للثقافة والرتاث ع�شو جمل�ض  هيئة ا

مارات رئي�ض اللجنة  اإدارة نادي �ش������قاري الإ

العلي������ا املنظم������ة للمعر�ض الدويل لل�ش������يد 

والفرو�شية اأبوظبي 2008: اأن نادي �شقاري 

مارات جنح على مدى ال�شنوات املا�شية،  الإ

يف تنظيم املعر�ض الدويل لل�شيد والفرو�شية 

على ال�شعد كافة �شواء بالن�شبة ل�شتقطاب 

لف  مئات ال�رشكات املتخ�ش�شة وع�رشات الآ

أم بالن�ش������بة لتمكنه من حتقيق  م������ن الزوار، ا

اأهدافه الرتاثية والبيئية، وقال: نحن ن�شتعد 

أكتوبر / ت�رشين  لنطالق دورته اخلام�شة يف ا

ول الق������ادم، اإىل تظاه������رة عاملي������ة كرى  الأ

تخدم اهتمامات حمبي ال�ش������قارة وال�شيد 

وىل  والفرو�شية، وترتقي بفعالياته للمرتبة الأ

على م�شتوى �ش������ناعة املعار�ض املتخ�ش�شة 

يف العامل. 

واأو�شح يف موؤمتر �شحفي عقد يف مقر 

هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث، اأن هذا النمو 

املذهل و�شع معر�ض اأبوظبي الدويل لل�شيد 

والفرو�ش������ية يف طليعة معار�ض ال�شيد على 

م�ش������توى العامل من حيث عدد الزوار، فازداد 

عدد العار�ش������ني من 192 �رشكة من 21 دولة 

يف العام 2004 اإىل 445 �رشكة - حتى اليوم- 

من 35 دول������ة يف الدورة القادمة 2008 دون 
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احت�شاب امل�شاركني يف الفعاليات املُ�شاحبة، 

كما ازدادت م�شاحة املعر�ض من 9000 مرتاً 

مربع������اً يف دورة 2004 اإىل 23300 مرت مربع 

يف دورة 2008 هي كامل امل�ش������احة املتوافرة 

يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض. 

واأكد املزروعي اأن معر�ض اأبوظبي يوؤكد 

بذلك جُم������دداً و�ش������وله للعاملي������ة، باعتباره 

و�شط،  أ�ش������خم معر�ض يف منطقة ال�رشق الأ ا

واأه������م معر�ض متخ�ش�������ض يف العامل يف هذا 

املج������ال يت������م تنظيم������ه خ������ارج دول الحتاد 

وروبي، خا�ش������ة واأن مبيعات العار�ش������ني  الأ

يف دورة عام 2007 قد ازدادت بن�ش������بة اأكرث 

من 60% مقارنة بالعام 2006، ما يوؤكد على 

الدور القت�شادي القيادي الذي يلعبه املعر�ض 

يف قطاعات ال�شيد والفرو�شية والريا�شات 

الرية والبحرية.

هذا على �ش������عيد النج������اح الباهر الذي 

حققه املعر�ض يف املجال القت�ش������ادي، اأما 

على �ش������عيد الغاي������ات التي م������ن اأجلها مت 

تاأ�ش������ي�ض واإطالق املعر�ض، اأكد املزروعي اأن 

أ�شهم يف الرتويج ل�شتخدام الطيور  املعر�ض ا

�رش ملمار�ش������ة ريا�ش������ة ال�شيد  املكاثرة يف الأ

بال�ش������قور كبديل عن ال�شقور الرية املهددة 

بالنقرا�ض، وتفعيل خطط وا�ش������رتاتيجيات 

ال�ش������يد امل�ش������تدام التي توازن ما بني �شون 

الرتاث وحماية البيئة. اإ�ش������افة ل�شتقطاب 

ع�رشات الآلف من الزوار من خمتلف اأنحاء 

مارة اأبوظبي كمكان فريد  العامل، والرتويج لإ

يجتذب ال�شياح بف�شل البنية التحتية املتينة 

والفعاليات الرتاثي������ة والثقافية الرائعة التي 

باتت تنظم على مدار العام. 

واأو�شح اأن املعر�ض �شوف ي�شهد يف دورته 

أثبتت  اخلام�ش������ة العديد من الفعاليات التي ا

جناحها يف الدورات املا�شية واأ�شبحت ذات 

�ش������هرة عاملية، كم�ش������ابقات جمال ال�شقور 

والهجن،  اخلي������ول  وم������زادات  وال�ش������لوقي، 

وال�شعر  والخرتاعات  البحوث  وم�ش������ابقات 

والر�شم والت�شوير الفوتوغرايف. 

وذك������ر اأن الدورة اخلام�ش������ة ت�ش������هد يف 

اأكتوبر/ت�رشي������ن الث������اين املقب������ل العديد من 

الفعالي������ات اجلديدة التي �شت�ش������كل مفاجاأة 

لع�ش������اق املعر�ض، اإ�ش������افة ملعار�ض ال�ش������ور 

م�ش������يات  واللوحات الفنية، وور�ض العمل والأ

ال�شعرية يف ال�شقارة َوو�شف الطري، وكذلك 

ن�ش������طة الرتاثية املتميزة التي  العديد من الأ

تعمل حالياً هيئ������ة اأبوظبي للثقافة والرتاث 

على اإعدادها وتنظيمها وفقاً ل�شرتاتيجيتها 

مارة  يف احلف������اظ على ال������رتاث الثق������ايف لإ

أبوظبي، وي�ش������مل ذلك تكثيف الن�ش������اطات  ا

طفال والعائل������ة من خمتلف  املخ�ش�ش������ة لالأ

)5(
ال�رشائح العمرية. 



�ضفحات من �لن�ضاط �لثقايف

�لعــــــدد 540  �أيلـــــول   3��2008

رحيل �ألبري ق�سريي »فولتري �لنيل«: 

ت������ويف يف باري�ض عن عمر ناهز 94 عاماً 

الروائي امل�رشي الفرنكوفوين البري ق�شريي، 

تاركاً ثماين روايات متجد الب�شطاء واملهم�شني 

الذين عاي�شهم يف طفولته بالقاهرة.

ومن اأعماله التي �شدرت يف فرن�شا عن 

دار جويل لو�شفيلد للن�رش )�شحاذون ونبالء( 

كيد(  و)موؤامرة مهرج������ني( و)منزل املوت الأ

و)العنف والوهم( و)ك�شاىل الوادي اخل�شب( 

ألوان النذالة( )1999(، وقد  واآخر اأعماله )ا

لقي������ت اأوىل رواياته )النا�ض الذين ن�ش������يهم 

ال������رب( دفاعاً كبرياً يف الوليات املتحدة من 

ربعينيات.  الكاتب هرني ميلر يف الأ

ول������د ق�ش������ريي يف الثال������ث م������ن ت�رشين 

الثاين/نوفم������ر 1913 يف القاهرة وتعلم يف 

مدر�شة اجليزويت يف الوقت الذي كانت فيه 

الفرن�شية لغة الطبقة البورجوازية القاهرية 

يف الع�رشيني������ات والثالثيني������ات م������ن القرن 

املا�ش������ي، وبالرغم من ن�شاأته مع اأم ل تعرف 

أ �شوى ال�شحف،  القراءة والكتابة واأب ل يقرا

دب الفرن�ش������ي  تعل������ق البري منذ �ش������غره بالأ

ليتعرف مبكراً على بلزاك وموليري وفيكتور 

هوغ������و وفولت������ري وغريهم من كب������ار الكّتاب 

الفرن�شيني. 

وق������د جاءت كل كتابات ق�ش������ريي باللغة 

الفرن�ش������ية التي اأحبها كث������رياً كما كان يقول 

مو�ش������حاً مع ذل������ك: اإن������ه �ش������يبقى م�رشياً 

وفرن�شي الثقافة واللغة، ولذلك فاإن كتبه ل 

م م�رش.  تتحدث �شوى عن وطنه الأ

حّط ق�ش������ريي الرح������ال يف باري�ض عام 

1945 حيث تعرف عل������ى احلياة البوهيمية 

وعل������ى الب������ري كام������و وعلى جيني������ه وغريكو 

وجياكوميت������ي وفي������ان يف اأوج ف������رتة ما بعد 

احل������رب، ويف مدينة النور ا�ش������تقر يف فندق 

للويزيان املتوا�ش������ع يف �ش������ارع رو دي �شان 

حي������ث اأم�ش������ى كل حياته، ويف ع������ام 1998 

اأ�ش������يب ب�رشطان يف احللق حرمه من حباله 

������وتية واأفق������ده القدرة عل������ى النطق ما  ال�شَّ

أ�ش������ئلة ال�ش������حافينِّني،  جعله يرد كتابة على ا

وقد ترجمت اأعمال������ه اإىل نحو 15 لغة لكنه 

مل يكن را�ش������ياً عن الرتجم������ة العربية معتراً 

أنَّ الفق������رات الت������ي حذفت ب�ش������بب الرقابة  ا

اأ�شعفت الن�ض.

وكان ق�ش������ريي قد ح�ش������ل على جائزة 

كادميي������ة الفرن�ش������ية للفرنكوفوني������ة عام  الأ

1990 وجائ������زة البحر املتو�ش������ط عام 2000 

دباء عام 2005  وجائزة بو�شيتون جلمعية الأ

�ش������لوب، بعيداً  عن اأعماله الكال�ش������يكية الأ

د التحرر من عبودية  عن املو�شة، التي متجنِّ

امللكية باعتباره »فن حياة« بعيداً عن املجتمع 

)6( 
ال�شتهالكي املعا�رش.
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كهوف عمان ت�سحر رو�دها: 

متثل الكهوف املنت�رشة يف اأنحاء �ش������لطنة 

عمان اأ�رشاراً يجري العلماء جتاربهم لك�شف 

طال�ش������مها وفك رموزها خا�شة اأن عددها 

ي�ش������ل اإىل ما يقرب م������ن 2000 كهف، وهى 

�رشار العمانية التي  بذلك تن�شم اإىل دائرة الأ

يحاولون هنا معها لكي تبوح باأ�رشارها. 

أي�ش������اً اأكرث من  وحتت������وي ه������ذه الدائرة ا

أثرية  أثر ما بني قالع وح�ش������ون وبيوت ا األف ا

�ش������الم،  يرجع بع�ش������ها اإىل تاريخ ما قبل الإ

�شجار ال�شخمة الكثيفة والنباتات  ألوف الأ وا

الطبيعية النادرة تعود اإىل ماليني ال�ش������نني، 

ويوؤكد املخت�شون يف متحف التاريخ الطبيعي 

أنهم ع������رثوا على 142 قطعة م������ن النيازك  ا

م�شدرها القمر وكوكب املريخ، وت�شكل قيمة 

قليمية  علمية وكونية هامة على امل�شتويات الإ

والدولية، بل �شنفت قطعة واحدة منها تزن 

233،4 غ������رام من اأهم 18 قطعة مريخية مت 

ن يف العامل. العثور عليها حتى الآ

وتقدر اأعمار بع�ض الكهوف يف ال�شلطنة 

آفاقاً اأكرث  باأكرث من 25 األف �ش������نة مما يفتح ا

رحابة للراغبني يف درا�ش������ة الكهوف بواحدة 

من اأف�ش������ل املناط������ق اجليولوجية يف العامل. 

ح�ش������ائيات اإىل اأن ال�شلطنة ت�شم  وت�شري الإ

أك������رث م������ن 2000 كهف وهى بذلك ت�ش������كل  ا

منا�شبة هائلة لعمل الدار�شني والباحثني.

أ�شهر واأهم الكهوف العمانية فتتمثل  أما ا ا

يف كه������ف جمل�ض اجلن، وه������و ثالث كهف يف 

العامل اإذ يت�شع كمدرج ل�شبع طائرات م�شاحته 

4 ماليني مرت مكعب حتيط به عدة مغارات 

ويقع يف ه�ش������بة �ش������لمى يف جبل بني جابر 

ب�شل�ش������لة احلجر ال�رشقي، وكهف »العراقي« 

يف ولية عري �شمال عمان، وكهف »الهوتي« 

يف ولية احلمراء بت�ش������كيالته املثرية للغرابة 

عجاب، خا�ش������ة بحريته املائية  والتعجب والإ

أ�ش������ماكها ذات  الت������ي يبلغ طولها 950 مرتاً وا

�شماك التي بال  الف�شيلة النادرة، بل منها الأ

عيون، وكهف جرن������ان، يف ولية اأزكى داخل 

عم������ان، ويع������د اأكرث الكهوف غمو�ش������اً حتى 

�شاطري  لي�ش������عب الو�شول اإليه يف �ش������وء الأ

التي تن�شج حواليه.

أم������ا يف حمافظ������ة ظفار جن������وب عمان  ا

فت�ش������كل الكهوف لغ������زاً اآخر خا�ش������ة كهف 

طبق، وحول مدينة �شاللة قلب ظفار تتناثر 

جمموعة م������ن الكهوف مثل كه������ف املرنبف 

الذي يطل على �شاطئ املغ�شيل، وكهف �شحر 

الذي يبعد 12 كيلومرتاً عن �ش������اللة، وكهف 

عني حمراء الذي يقع على بعد 23 كيلومرتاً 

من �ش������اللة، وكه������ف وادي درب������ات، وكهف 

أو بئر الطيور، ويقع �رشق �ش������اللة يف  اعتر ا

جبل �شمحان.
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ويقول حممد بن حمود التوبي وكيل وزارة 

ال�ش������ياحة اأن الوزارة ب�شدد تنفيذ درا�شات 

علمية جيولوجية تتعلق بدرا�ش������ة خ�شائ�ض 

الكهوف ومميزاتها تليها درا�ش������ة هند�ش������ية 

معمارية لتطوير تلك الكهوف وال�شبل املثلى 

لتطويره������ا وا�ش������تغاللها بحي������ث يكون لكل 

كهف ميزة وخ�شو�ش������ية معين������ة متيزه عن 

خر، م�ش������رياً اإىل اأن للكهوف اأهمية كبرية  الآ

نظراً لكرثة مرتاديها ول�ش������تقطابها ل�رشائح 

أع������داد كب������رية من ال�ش������ياح الذي������ن تتنوع  وا

هواياته������م بني املغامرة والرتفيه والريا�ش������ة 

همية الكبرية له������ذه الكهوف  اإىل جان������ب الأ

م������ن قب������ل العلم������اء املهتم������ني مبعرفة عمر 

ر�ض والتكوينات  ر�ض ودرا�ش������ة طبقات الأ الأ

ال�ش������خرية لها وم�شاهدة ال�شمات الطبيعية 

)7(
والكائنات احلية بتلك الكهوف. 

مروي �ل�سود�نية وح�سارتها �لقدمية: 

تقع مدينة مروي �شمال ال�شودان، وتت�شابه 

يف طرازها املعماري مع املدن التي �ش������يدها 

الفراعنة يف م�رش، ومن اأكرث امل�ش������اهد التي 

جتذب الناظرين اإليها وجود اأهرامات وقبور 

ممالك »مروي« القدماء، حيث برع اأهلها يف 

فن العمارة وتفننوا يف ت�شميمها. 

يرجع تاريخ تاأ�ش������ي�ض هذه اململكة اإىل ما 

�رشة 25 يف القرن الثالث قبل امليالد،  بعد الأ

ول  وق������د بلغت قم������ة جمدها يف الق������رن الأ

املي������الدي، اأي بعد اأفول ح�ش������ارة نبتة التي 

�شبقتها حيث ا�شتمدت منها الكثري من معامل 

احل�ش������ارة باأ�شكالها املختلفة، اإذ كانت متثل 

نه�ش������ة منقطعة النظري، وج������اء ذلك عقب 

فرتة من الركود الذي اجتاح املنطقة يف تلك 

احلقبة التاريخية.

أنه بعد انتهاء ح�ش������ارة  اجلدير بالذكر ا

أو نبت������ة« بفرتة طويل������ة وبعد انتقال  »نبات������ا ا

مراك������ز الق������وة والرثاء يف مملك������ة كو�ض اإىل 

اجلن������وب، وخ������الل القرنني التالي������ني بداأت 

الدولة طريقها يف النحدار ال�رشيع و�رشعان 

م������ا حتول������ت املدين������ة العظيم������ة اإىل مدينة 

مهجورة م������ع بداية الق������رن الرابع امليالدي 

واأ�شبح ا�شمها من�شياً.

لق������د خلف������ت الع�ش������ور املروي������ة بع�ض 

ثرية العمرانية التي كانت قائمة  اجلوانب الأ

ن العديد  يف ع�رش اململكة، اإذ يوجد حتى الآ

م������ن الأطالل التي تثبت ذلك، فجنوبا توجد 

مدينة امل�شورات ال�شفراء اأما اأطالل مروى 

فتقع �شمالً. 

أ�شا�ض الت�شال املبا�رش  كانت التجارة هي ا

بني �ش������كان جنوب م�رش والنوبة ال�ش������فلى، 

�شافة  بنو�ض بالإ حيث جلبت املواد اخلام والأ

واين  اإىل كاف������ة امل������واد الالزمة ل�ش������ناعة الأ

والتماثيل ال�ش������غرية التي تاأتى من اجلنوب 

يف طريقه������ا اإىل م�������رش، اأي اأن هذه املنطقة 



�ضفحات من �لن�ضاط �لثقايف

3�� �لعــــــدد 540  �أيلـــــول   2008

كانت مبثابة حلقة الو�ش������ل اأو مركز التجارة 

الرئي�شي لل�شلع املتجهة �شوب جنوب م�رش، 

ويذك������ر اأن النوبيني قد برعوا يف هذا النوع 

من التجارة.

أم������ا م������ا يخ�������ض عملي������ة دف������ن املوتى  ا

والطريقة املتبعة ل������دى قاطني تلك املنطقة 

فهو ل يختلف كثريا عن الطريقة املتبعة لدى 

الفراعنة، اإذ يدفن امليت يف حفرة بي�شاوية 

ال�ش������كل على جانب������ه الأمين متخذاً �ش������كل 

اجلنني جه������ة الغرب، ويُدف������ن ملوك النوبة 

مع بع�ض الذهب يف نعو�شهم ويك�شى النع�ض 

بالذهب حي������ث كان يعتقد اأن هذه الطريقة 

أ، وللحقيقة فاإن ما  جتع������ل النع�ض ل ي�ش������دا

وجد يف اأهرامات مروى اأكد اعتقاداً مفاده 

بي�ض و�ش������قر احلو�ض ال�ش������هري  اأن التاج الأ

وجدا يف مروى اأولً ثم اتخذا فيما بعد رمزاً 

للمماليك امل�رشية مما اأدى اإىل العتقاد باأن 

)8(
هذا التقليد ملمالك م�رش الفرعونية. 

مهرجانات �سينمائية: 

فاز الفيلم الرتغايل )قبل الغد( ملخرجه 

لوي�������ض غافال������و تال�������ض باجلائ������زة الكرى 

للمهرجان ال�شاد�ض للفيلم الق�شري املتو�شطي 

الذي اأقيم مبدينة طنجة باملغرب.

وقال القائمون على املركز ال�ش������ينمائي 

املغربي الذي نظم املهرجان للفيلم الق�ش������ري 

املتو�شطي: اإن فوز الفيلم الرتغايل باجلائزة 

الكرى جاء بع������د اأن اختارته جلنة التحكيم 

أ�ش������ها املخرج املغرب������ي نبيل عيو�ض  التي يرا

جماع، موؤكدي������ن اأن تتويج هذا ال�رشيط  بالإ

الذي يعالج مو�شوعا فل�شفيا بامتياز يوازي 

ب������ني خمتل������ف الثنائي������ات ال�ش������دية اأهمها 

ثنائي������ة اخلري وال�رش جاء من بني 48 �رشيطاً 

دولياً ق�شرياً �ش������اركت يف امل�شابقة الر�شمية 

للمهرجان.

ويف ه������ذا ال�ش������ياق ف������از بجائ������زة جلنة 

التحكيم املخرج ال�شلوفيني عن فيلمه )اكاب( 

الذي يعالج الطفرة التكنولوجية احلديثة.

يذكر اأن امل�شاركة املغربية يف هذه الدورة 

التي كانت ممثل������ة باأربعة اأفالم هي: حلم.. 

يقظة للمخرج علي الطاهري، ون�شيد اجلنازة 

للمخرج حممد مفتكر، ورحيل لنوفل براوين 

أزوران لع������ز العرب العل������وي، وكان افتتاح  و ا

املهرج������ان ال������ذي ح�رشته جنوم �ش������ينمائية 

مغربي������ة ومتو�ش������طية يف مدينة طنجة متيز 

بعر�ض فيلم �شكاوى الفالح الف�شيح للمخرج 

امل�رشي الراحل �ش������ادي عبد ال�ش������الم الذي 

يعالج مو�شوع العدل يف العهد الفرعوين.

و�ش������مت جلنة حتكيم امل�شابقة الر�شمية 

أ�شماء متو�شطية بارزة منها املنتجة ال�شبانية  ا

ماريا دي������ل بيالر كازورل واملمثلة اجلزائرية 

نادية �شمري والناقدين ال�شينمائيني الفرن�شي 

جاك كريمابون وامل�رشي كمال رمزي.
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ويف مو�شكو فاز فيلم باهامني �شديقي، 

يراين ر�شا مري  أب�شط من الب�شيط للمخرج الإ ا

كرميي اليوم بجائزة اأف�شل فيلم يف املهرجان 

الدويل الثالثني لل�شينما يف مو�شكو. 

نباء الرو�شية اأن جائزة  وذكرت وكالت الأ

اأف�ش������ل اإخ������راج منحت للمخ������رج البلغاري 

جاف������ور غارديف عن فيل������م زيفت. وذهبت 

جائزة اأف�ش������ل ممثل������ة اإىل مرغريتا باي عن 

يطايل �شيلفيو  أيام و�ش������حب للمخرج الإ فيلم ا

مريكي ريت�شارد  �شولديني، كما فاز املمثل الأ

جنكنز بجائزة اأف�ش������ل ممث������ل عن دوره يف 

فيلم الزائر.

ومنح������ت جلنة التحكيم برئا�ش������ة املمثلة 

أومل������ان جائزتها  واملخرج������ة الرنويجية ليف ا

اخلا�شة اإىل املخرجة الفرن�شية ماريون لني 

عن فيلم قلب ب�ش������يط، كم������ا منحت اللجنة 

جائزة خا�ش������ة عن اأف�شل اإخراج اإىل مدرب 

املنتخب الرو�ش������ي لك������رة الق������دم الهولندي 

غو�������ض هيدين������ك حيث اعت������ر املنظمون اأن 

جناح الفريق الرو�شي يف الو�شول اإىل ن�شف 

أ�ش������هم  النهائي������ات يف كاأ�ض اأوروبة /2008/ ا

يف تعزيز ال�ش������عور الوطني يف رو�ش������يا ودفع 

النا�ض نحو �شالت ال�شينما مل�شاهدة العرو�ض 

الرو�شية. 

وقد نظم املهرجان يف العا�شمة الرو�شية 

ومت عر�������ض قراب������ة 300 فيل������م وبل������غ عدد 

أك������رث م������ن /100/ األف خالل  امل�ش������اهدين ا

أيام املهرجان التي ا�ش������تمرت من 19 اإىل 28  ا

)9(
حزيران. 

اإحــــــاالت
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آفاق ثقافية«،  �ش������در حديثاً، عن وزارة الثقافة ال�شورية، �ش������من �شل�شلة »ا

الكتاب )54( حتت عنوان: »اجلمود والتجديد يف العقلية العربية.. مكا�شفات 

أ�ش������عد وطفة«. يقع الكتاب  نقدية«. الكتاب من تاأليف الباحث الدكتور »علي ا

يف /360/ �ش������فحة من القطع الو�شط. نقدم عر�شاً له مبا يت�شق واملعطيات 

املعرفية للكتاب.

❁    ❁    ❁

اجلمود والتجديد

يف العقليــــــــة العربيـــــــــة

باحث  من �سورية. ❁

˜

❁❁

عر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سنعر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن
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يف مفهوم �لعقلية..

يف اللغة العربي������ة جند بع�ض املحاولت 

النادرة التي تتطرق اإىل تعريف العقلية حيث 

جند يف هذا اخل�شو�ض كتاب اإ�شحق اخلوري 

حتت عنوان »الذهنية العربية: العنف �ش������يد 

حكام« وهو يف هذا ال�شياق يعرف العقلية  الأ

ن�شان  باأنها »احل�ض الال�شعوري الذي يثري الإ

للتحرك والعمل ب�شكل عفوي«.

وميكننا اأن نقع عل������ى بع�ض التلميحات 

ملفهوم العقلي������ة. فعلى �ش������بيل املثال يعرف 

تركي احلم������د العقلية من مدخ������ل الذهنية 

حيث يق������ول »اإن الذهن تركي������ب معقد من 

مفاهيم وم�شطلحات ورموز تدخل يف عالقة 

داخلية بنيوية مع بع�ش������ها البع�ض لت�ش������كل 

ن�ش������ان اإىل  املنظار الذي من خالله ينظر الإ

حميطه ويت�ش������كل بالت������ايل وعّيه الذي يحدد 

أبو زيد  �شلوكه املبا�رش. ويتعر�ض ن�رش حامد ا

ملفهوم العقلية عر مفهوم الت�ش������ور الذهني 

حا�شي�ض  ويعرفه باأنه »خليط من امل�شاعر والأ

والتجارب واملفاهيم التي تختلف من �شخ�ض 

اإىل �شخ�ض ومن بيئة اإىل اأخرى. 

ويعرف اإبراهي������م بدران العقلي������ة باأنها 

ليات وال�ش������ريورات التي يتم فيها تناول  )الآ

حداث واملواقف التاريخية بكل تفا�شيلها  الأ

و�ش������موليتها ا�ش������تناداً اإىل القي������م واملفاهيم 

عراف والعقائد والعالقات ال�ش������ائدة يف  والأ

اإطار القوى املو�شوعية والقت�شادية القائمة 

أو الجتماعي  بهدف حتديد املوقف الفردي ا

أو امل�شتقبلي(. تي ا أو اإن�شاء رد الفعل الآ ا

ويقيم �ش������وقي ج������الل ت�ش������وراً منهجياً 

ن�ش������ان يف تعامل������ه مع احلياة  بقول������ه: اإن الإ

ينطلق من اإطار معريف قيمي ي�شكل حميطه 

أفع������ال وتُبنى  العقل������ي الذي ت�ش������در عن������ه ا

�ش������ارة اإىل  على هديه اأفكاره، وهنا جتدر الإ

همية الكبرية للجه������ود التي يقدمها فوؤاد  الأ

زكريا، اإذ يرى اأن التفكري العلمي اخلا�ض هو 

تفكري العلماء يف مواجهة الق�ش������ايا العلمية 

التي يدر�شونها، اأما التفكري العام فهو الذي 

ن�شان يف م�ش������ار حياته ونظرته اإىل  يوجه الإ

الوجود.

يقول فوؤاد زكريا يف و�شفه للعقلية: اإنها 

ذل������ك النوع من التفك������ري املنظم الذي ميكن 

أو  اأن ن�ش������تخدمه يف �ش������وؤون حياتنا اليومية ا

يف الن�شاط الذي نبذله حني منار�ض اأعمالنا 

املهني������ة اأو يف عالقاتنا مع النا�ض ومع العامل 

املحيط بنا. وهو ح�ش������اد تراكمات تاريخية 

ي�شجلها العلماء جزئية بعد اأخرى وجياًل بعد 

جيل يف مدار الزمن لكي ترتاكم وتاأخذ فعلها 

ن�شاين. الال�شعوري يف اأعماق الوعي الإ
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جاء يف املعجم الو�شيط يف تعريف العقل 

أن������ه ما يقابل الغريزة الت������ي ل اختيار لها،  »ا

والعق������ل ما يكون ب������ه التفكري وال�ش������تدلل 

وتركيب الت�ش������ورات والت�ش������ديقات وما به 

يتميز احل�ش������ن من القبيح واخلري من ال�رش 

واحل������ق من الباطل. وجاء يف ل�ش������ان العرب 

ع������ن العقل« العق������ل: احلجر والنهي، �ش������د 

احلم������ق واجلمع عقول العاق������ل هو اجلامع 

أيه. وت�ش������منت املو�شوعة الفل�شفية  مره ورا لأ

العربية تعريٌف للعقل قوامه: العقل يف اللغة 

العربي������ة هو الربط بني احلجر والنهي منعاً 

لل�رشود والت�شيب. فهو يعقل النف�ض ومينعها 

عن الت�رشف على مقت�شى الطباع.

أي�ش������اً للفال�ش������فة العرب اأن  لقد �ش������بق ا

ميزوا بني العقل املوهوب والعقل املكت�ش������ب. 

يعّرف ابن ر�شد العقل باأنه »اإدراك املوجودات 

�شارة اإىل تعريف حممد  باأ�شبابها«. وجتدر الإ

عابد اجلابري باأنه »جملة املبادئ والقواعد 

�ش������المية  الت������ي تقدمه������ا الثقافة العربية الإ

للمنتمني اإليها كاأ�ش������ا�ض لكت�ش������اب املعرفة 

وتفر�ش������ها عليهم كنظام مع������ريف«. والعقل، 

كما يذهب وجيه قان�شو »لي�ض جمرد عملية 

ت�ش������عى اإىل اكت�شاف الواقع ومطابقة املعرفة 

به«.

وي������رى ابن �ش������ينا يف )النف�������ض( مظاهر 

اخللود والتج������رد، فهي الت������ي هبطت اإلينا 

من عامل اخلل������ود، وهي التي تعود بعد املوت 

�ش������افية نقية، اإىل عامل نوراين ل يعرف غري 

ال�شفاء والنقاء.

اليونان وال�شومريني  ولقد حتدد موقف 

ن�ش������انية عر  وامل�رشيني من هذه الطبيعة الإ

أ�شاطريهم اخلالدة ومالحمهم البديعة التي  ا

أ�شطورة  ودي�ش������ة ويف ا لياذة والأ جندها يف الإ

أ�شاطري اخللق  اأوديب وملحمة جلجام�ض ويف ا

واملوت والعدم. وق�شة الو�شايا الع�رش لي�شت 

فريدة يف تاريخ املو�شوية.

ويف اإ�شكالية احلرية واحلتمية، كان لبع�ض 

املدار�������ض الفكرية يف داخ������ل الدين الواحد 

�ش������اعرة يف  اأن نق������دم اإجابات خمتلفة. فالأ

�ش������المي يف الع�رش الو�شيط اأقروا  الفكر الإ

�رّي ولي�ض خمرياً. بينما اأقر  ن�شان م�ش����� باأن الإ

رادة واحلرية وامل�شوؤولية  املعتزلة باأهمية الإ

ن�شاين. يف ال�شلوك الإ

يف �لعقلية �لبد�ئية

اإن تقاليدنا العربية حتمل يف م�شامينها 

موؤ�رشات ح�شارية وموؤ�رشات التخلف. وكلما 

كانت هذه التقاليد عقالنية كانت ح�شارية 

وه������ي متخلف������ة اإذا كانت مناه�ش������ة للعقل 
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�شا�ض يجب التمييز  والعقالنية. وعلى هذا الأ

بني التقلي������د وبني التخلف. فهن������اك تقليد 

متخلف وهناك تقليد يوم�ض بالعقالنية.

وم������ع اأهمية ه������ذا التمييز ف������اإن اأغلب 

املفكرين العرب ي�شتخدمون اأو�شاف التقليد 

مبعنى التخلف. وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه 

هنا هو: هل تت�ش������م العقلية العربية بالطابع 

أنها ت�شكل حالة حداثية تواكب  التقليدي اإن ا

مفهوم التخلف والتقليد يف الفكر العربي.

باخت�شار ميكن القول: اأن نقطة الف�شل 

خر  بني جمتمع������ني اأحدهم������ا تقلي������دي والآ

حدي������ث اأو حداث������ي اإذا ج������از التعب������ري هو 

املوقف م������ن الزمن. فاملجتمع������ات احلديثة 

وىل اأما  تعي�ض هاج�ض امل�ش������تقبل بالدرجة الأ

املجتمعات التقليدي������ة فهي هذه التي تعي�ض 

هاج�ض املا�ش������ي وحت������اول اأن حتافظ على 

اأمناط احلياة الت������ي درج عليها النا�ض جياًل 

بعد جيل.

وهناك معايري اخرى للت�ش������نيف تعتمد 

عل������ى طبيع������ة البن������ى الفكري������ة والذهنية. 

وباخت�ش������ار ميكن القول ب������اأن »التقليد هو 

فكار والقيم واملعايري واملوؤ�ش�شات ومناذج  الأ

ال�شلوك القدمية املرتبطة باملا�شي.

ومييز ه�شام �رشابي بني املجتمع التقليدي 

البطريرك������ي واملجتمع احلداثي وفقاً لتباين 

الو�ش������عية اخلا�شة بعدد من املقولت وذلك 

على النحو التايل.

�ملقولة

املعرفة

احلقيقة

اللغة

النظام

الرتكيب الجتماعي  

�حلد�ثة      

العقل

علمية نقدية

حتليلية
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دميوقراطي

الطبقة

�لنظام �لبطريركي �لتقليدي

�شطورة العتقاد والأ

دينية تعليمية

بيانية خطابية

�شلطوي/بريوقراطي

العائلة والقبيلة والطائفة 

ويف هذا ال�ش������ياق يعرف اإبراهيم بدران 

اخلرافة بو�ش������فها علم ملا قبل تاريخ العلم. 

وىل لتف�ش������ري الوجود  رها�ش������ات الأ فه������ي الإ

وتف�ش������ري اأحداث������ه. وي������رى اأن العالق������ة بني 

اخلرافة واحل�شارة عالقة عك�شية.

وال�ش������حر يف املجتمع������ات التقليدية هو 

ممار�ش������ة اجتماعي������ة ته������دف اإىل حتقي������ق 

الرغب������ات ودرء املخاوف م�ش������در التهديد 

ن�ش������ان يف ه������ذه املجتمع������ات. اإنها  من الإ لأ

ن�شان العاجز يف مواجهة التحديات  حيلة الإ

الغادرة كما يرى م�شطفى حجازي.

�لعقلية �لعربي���ة يف مر�آة �لفكر �لعربي 

�ملعا�رس

مل يتاأ�ش������ل مفه������وم العقلية مب�ش������مونه 

نرتوبولوج������ي يف الفك������ر العربي كمدخل  الأ

منهجي لتحليل الواق������ع العربي. فاملفكرون 

العرب يعتم������دون مفاهيم متعددة يف حتليل 

هذا الواقع.

يكاد يقت�رش مفهوم الثقافة يف الدرا�شات 

بداعي  العربية غري املخت�ش������ة على الفكر الإ

دبية والفكري������ة، وغالباً ما يتم  ب�ش������ورته الأ

نرتوبولوجية للثقافة. ا�شتبعاد املكونات الأ

لقد تن������اول املفك������رون الع������رب العقلية 

العربية يف �شوء مفاهيم متعددة مثل: العقل 

العربي، ال�شخ�شية العربية، والهوية العربية 

�شالمية، والثقافة العربية، والرتاث العربي  الإ

�شالمي. الإ

العقلي������ة  ب������ني  املقارن������ة  معر�������ض  ويف 

وروبي������ة والعقلية العربية، م������ازال العقل  الأ

يعمل جاهداً من اأجل اكت�شاف ذاته وحتقيق 

أب�شط مطالبه. ا

فالثقاف������ة العربي������ة كما ي�ش������فها اأغلب 

أ قيا�ض  الباحثني العرب، ما�شوية تعتمد مبدا

ال�ش������اهد على الغائب، وه������ي بالتايل ثقافة 

أ�شطورية تنطلق من اأفكار اإعجازية تتجاوز  ا

حدود املنطق وواقع احلياة وتعلو اإىل م�شتوى 

�شطورة. فاأ�ش�ض التفكري العربي  اخلرافة والأ

تق������وم على احلد�������ض والعاطف������ة والوجدان 

والتذوق واخليال.

يف ن�ش������ق املحاولت اجلارية لتو�ش������يف 
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الوعي العربي مييز الباحثون بني نوعني من 

الوعي:

وعي التخل������ف وتخلف الوع������ي. فوعي 

التخلف ي�ش������در عن بني������ة فكرية اجتماعية 

أما الوعي املتخلف فهو  اقت�شادية متخلفة. ا

الوع������ي الذي يوجد يف كل العينات املتقدمة 

واملتخلف������ة على ال�ش������واء. ومن املوؤ�ش������ف اأن 

يك������ون وعي التخلف هو الوعي ال�ش������ائد يف 

فق ميك������ن القول باأن  بالدن������ا. ويف ه������ذا الأ

نها تغّيب  العقلية العربية عقلي������ة تقليدية لأ

ن�ش������ان وعقله وح�شوره يف التاريخ.  اإرادة الإ

فالثقافة العربية تقليدية. واملجتمع العربي 

نه ي�ش������ارع بيئته بط������رق بدائية  تقليدي، لأ

ب�شيطة.

فالثقافة العربية مب�ش������توييها الرجوازي 

وال�شعبي، ثقافة م�ش������بعة مبعطيات التفكري 

�ش������طوري، وه������ي متي������ل اإىل  اخل������رايف والأ

عجاز اأكرث من ميلها اإىل العلم. الإ

يق������ول اأحد املفكرين العرب يف مقالة له 

حول معاناة العقل العربي »نحن ل نعاين من 

طريقة بعينها ي�شلكها العقل العربي.. ولكننا 

نعاين من لعقالنية هذا العقل..«.

»اإن الف������رد العربي، يف تركيبه النف�ش������ي 

و�ش������لوكه الجتماعي الذي ي�ش������در عن هذا 

الرتكيب، يبدو فري�شة اجتاهني متناق�شني. 

فهو من جهة، مدف������وع بنزعة فردية عمياء 

جتعله يخرج عن املجتمع ويناق�شه. وهو من 

جه������ة اأخرى مدفوع بنزع������ة جماعية جتعله 

عاجزاًَ عن العي�ض دون اللت�شاق باجلماعة 

والعتماد الكلي عليها..«.

فالعقلية العربية ال�شائدة تناه�ض اإيقاع 

الع�رش وحركته، اإنها ذهنية تقليدية مل تواكب 

احلداث������ة احلقيقة، ول ت������زال تعي�ض عهداً 

خرافياً ن�شطاً.

وبق������در ما يك������ون للخراف������ة امتداد يف 

اأعماق العقلي������ة العربي������ة، يالحظ اغرتاب 

العلم و�شعف ركائزه وه�شا�شة موقفه.

ويف ن�ش������ق املوقف من اإ�شكالية احلداثة 

أبو زيد« مقارنة  والتقليد يعقد »ن�رش حامد ا

ول يف جمتمعات  بني منطني ثقافيني: يتمثل الأ

نتاج الثق������ايف والفكري ومثاله املجتمعات  الإ

الث������اين يف جمتمع������ات  ويتمث������ل  الغربي������ة، 

ال�شتهالك التي تعي�ض ب�شورة طفيلية على 

ح�شاب احل�شارة ومثاله جمتمعاتنا العربية.

وي�ش������ف »�ش������وقي جالل« اأزمة العقلية 

العربي������ة وعطالته������ا بقول������ه: »نح������ن اأ�رشى 

أو الباطنية التي  أو الغنو�ش������ية ا الهرم�ش������ية ا

أداء اأي دور اإيجابي.  ن�شان عن ا اأقالت عقل الإ
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فالثقاف������ة العربية تعاين من التمزق وهي« مل 

تلتئم يف �شخ�شية واحدة فنحن لدينا اأفراد 

منعتقون، ولكن ل اأظن اأن لدينا روحاً ثقافية 

موحدة ت�شتطيع اأن نحكم عليها.

ويف النهاي������ة ميكن الق������ول: اإن احلداثة 

والنه�شة ل ميكنها اأن تتم اإل من خالل العمل 

على بناء روح التجديد وعقل احل�شارة.

�مل�سام���ني �خلر�فية يف �لعقلية �لعربية 

�ملعا�رسة

التفكري اخلرايف هو التفكري الذي يتناق�ض 

مع الواقع، ويتناف������ر مع املنطق، ويقوم على 

اإنكار العلم ورف�ض مناهجه. هو �ش������ورة ملا 

نطل������ق علي������ه الالمعقول، وفقاً للم�ش������طلح 

الذي يوظفه حممد عابد اجلابري يف و�شفه 

وه������ام العقل، ول يقبل التحقي������ق واقعياً،  لأ

لكونه يقدم نف�شه بدياًل عن كل واقع. وهذا 

الالمعق������ول ميك������ن اأن نطلق علي������ه بجدارة 

ت�شمية اخلرافة.

لقد تنبه رّواد ع�رش النه�شة العربية منذ 

البداي������ة اإىل اأهمية بناء عقلية عربية متنورة 

يف خمتلف م�ش������تويات احلي������اة الجتماعية، 

وح������اول هوؤلء الرواد تطه������ري العقل العربي 

�شاطري، فاأعلوا من  من اأع�شاب اخلرافة والأ

�ش������اأن العقل والعقالنية. ومع م�شي اأكرث من 

قرن على ذلك، م������ا زال العقل العربي يقفو 

ن�شان  يف ظلمات الع�ش������ور الو�شطى. واإن الإ

العربي املعا�رش يعاين من �ش������يطرة روا�ش������ب 

أ�شطورية ل حدود لها، يف خمتلف  خرافية وا

�رشائحه الجتماعية بني العامة واخلا�ش������ة 

كما بني النخبة واجلماهري.

ويع������ر »عاطف العراقي« عن حجم هذه 

املاأ�ش������اة بقوله: »اإن يف بع�������ض كتب الرتاث 

فكار وع������دداً هائاًل من  كم������اً هائاًل م������ن الأ

اخلرافات، اأكرث من تعداد ال�شعوب العربية. 

أنتج لنا فكراً يف املا�ش������ي مل  ويقين������ي اأن من ا

يكن ق�ش������دهم اإطالقاً اأن نق������ف عند هذا 

الفكر، اأن نقف يف حالة �شكون وجمود.

ويقدم لنا »م�ش������طفى حجازي« يف كتابه 

ن�ش������ان املقهور«  املع������روف »�ش������يكولوجية الإ

تاأكي������داً على اأن العقلي������ة العربية تعاين من 

�شطورة. فهناك  هيمنة وا�ش������عة للخرافة والأ

ال�ش������عور ب������اأن اخلراف������ة والتقلي������د ما زال 

ن�شان العربي  يع�شع�شان يف اأعماق نف�شية الإ

احلائ������ز على درجات جامعية. ويوؤثران على 

مور امل�شريية على  ممار�ش������ته ونظرته اإىل الأ

مر  وجه اخل�ش������و�ض، ويجمع عل������ى هذا الأ

العديد من الباحثني.

فالثقافة العربية كما ي�شفها »اجلابري« 
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اأ�شطورية، تنطلق من اأفكار اإعجازية تتجاوز 

حدود املنطق وواقع احلياة وتعلو اإىل م�شتوى 

�شطورة، وغري ذلك من  املعجزة واخلرافة والأ

املفاهيم.

وي�ش������ف »ها�شم �ش������الح« هذه الو�شعية 

بقوله: عندما ن�ش������تمع اإىل ح������وار املفكرين 

ن  العرب فاإننا ن�ش������عر بالقل������ق لي�ض فقط لأ

املفكر العربي يبدو عاجزاً عن اإيجاد احلل، 

أي�ش������اً عن طرح امل�ش������كلة  نه عاجز ا واإمنا لأ

ب�ش������كل �ش������حيح. اإن������ه يقف خارج امل�ش������كل 

�شا�ش������ي كلياً، وبالتايل كي������ف ميكن له اأن  الأ

يخرجنا من ماأزق غري موجود بالن�شبة له.

وجتد فكرة غياب ال������روح املنهجية عند 

املفكري������ن الع������رب تاأكيدها الفل�ش������في عند 

»ف������وؤاد زكريا« الذي يعتقد ب������اأن العلم ياأخذ 

طابعاً �ش������كلياً حتى ب������ني املثقفني واملفكرين 

العرب.

ه������ذه هي املنطلقات الت������ي حتكم العقل 

العرب������ي، وه������ي منطلق������ات توؤك������د التفكري 

�شطوري والغيبي. ال�شحري والأ

تناق�سات �لنتماء يف �لعقلية �لعربية

ن�شان العربي املعا�رش اأزمة هوية  يعاين الإ

وانتماء تت�ش������ف بطابعي العمق وال�ش������مول. 

فاإ�ش������كالية الهوي������ة والنتماء تطرح نف�ش������ها 

بني الق�ش������ايا ال�ش������اخنة يف املجتمع العربي 

املعا�رش.

ميتل������ك مفه������وم النتماء طاق������ة علمية 

كا�ش������فة يف م�ش������توى احلي������اة الجتماعي������ة 

برمته������ا حيث تتعدى طاقته الك�ش������فية هذه 

حدود ال�شيا�ش������ة والدين اإىل خمتلف التخوم 

ن�ش������اين.  الجتماعية التي حتيط بالوجود الإ

وم������ع اأن مفهوم النتم������اء الجتماعي يعاين 

م������ن التعقيد والغمو�ض، فاإن������ه يعد من اأكرث 

املفاهي������م ت������داولً يف جمال عل������م الجتماع 

أ�شا�ش������يني متكاملني  الرتبوي، وفقاً ملعيارين ا

هم������ا: العامل الذاتي والعامل املو�ش������وعي، 

ومن هذه الزاوية يتحدث زكي جنيب حممود 

أ  عن ن�ش������ق النتماء يف �ش������ورة متكاملة تبدا

أنه  �ش������الم حي������ث يعلن ا بالوط������ن وتنتهي بالإ

م�رشي، عربي، م�شلم. وتاأ�شي�شاً على مفهوم 

ن�ش������ق النتماء مييز زكي جنيب حممود بني 

�شالم. العروبة والإ

يت�ش������كل مفهوم������ا الهوي������ة والنتماء يف 

تقاطعات عدة تطرح نف�ش������ها منذ زمن بعيد 

على ب�ش������اط البحث العلمي. لقد فر�ش������ت 

كلمة الهوية نف�ش������ها كم�شطلح فل�شفي يدل 

»على ما به ال�ش������يء نف�ش������ه«. وهذا يعني اأن 

معنى الهوية يف ال�شطالح الفل�شفي العربي 
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قد ا�ش������تقر ليدل على ما به ال�شيء »هوهو« 

بو�شفه وجوداً منفرداً متميزاً عن غريه.

القبيلة تكوين اجتماعي يقوم على روابط 

ال������دم والقرابة وروابط الع������ادات والتقاليد 

املتوارثة. اأما الطائفة فهي تكوين اجتماعي 

دين������ي يقوم عل������ى منط حمدد للممار�ش������ات 

الدينية. وهن������ا يجب اأن منيز بني م�رشوعية 

هذه الولءات يف �شياقها الزمني. كما يقول 

»�ش������عد الدي������ن اإبراهيم«: امله������م األ يتحول 

العت������زاز بالقبيل������ة اإىل قبلي������ة، والعتزاز 

بالطائفة اإىل طائفية.

تتعاي�������ض يف جمتمعاتن������ا العربي������ة بن������ى 

اجتماعية متنوعة. وت�ش������تقطب كل بنية من 

هذه م�ش������اعر الولء الجتماعي. وجتد هذه 

الروؤي������ة م�رشوعيتها عند »ه�ش������ام �رشابي«: 

ال������ذي ل ينف������ك يوؤكد يف كل منا�ش������بة على 

بوي������ة البطريركية للمجتمع  اخل�ش������ائ�ض الأ

العربي الذي يت�ش������م ببني������ة داخلية ل تزال 

تقوم على عالقات القرابة والع�شرية والفئة 

الدينية والثنية.

ويراه������ن عدد كبري م������ن املثقفني العرب 

على ت�ش������دع امل�ش������اعر القومية. وتُبنَى هذه 

الفر�ش������ية عل������ى خلفي������ة الخف������اق الكبري 

الذي مني������ت به القوى ال�شيا�ش������ية القومية 

يف الوطن العربي، وذلك بعد و�ش������ولها اإىل 

ال�ش������لطة منذ بداية الن�ش������ف الثاين للقرن 

الع�رشي������ن. ويف درا�ش������ة »خل������دون النقيب« 

حول الثورة ال�شامتة حيث يقول: اإن اجليل 

ال������ذي يعي�ض يف ظل هذه الثورة ال�ش������امتة 

يخ�شع اإىل تاأثريات متناق�شة، فهذا اجليل 

ميلك مهارات اأف�ش������ل للتعامل مع ال�شيا�شة 

والق�ش������ايا العامة ولكنه جيل ت�ش������كل وعيه 

عالم. وتلونه و�شائل الإ

لقد عملت الدول������ة القطرية يف الوطن 

العرب������ي، عل������ى اإحي������اء خمتلف ال������ولءات 

الطائفي������ة والع�ش������ائرية يف املجتم������ع بدلً 

أ�ش������باب  من العم������ل على تغييبها واجتثاث ا

نظمة ال�شيا�ش������ية تعيد ب�شكل  وجودها. فالأ

والنتم������اءات  العالق������ات  اإنت������اج  �ش������مني 

التقليدية الطائفية والع�ش������ائرية. وي�ش������ف 

»حامد خليل« ذلك بالقول: تعاين املجتمعات 

العربية املعا�رشة من هيمنة قوى �شيا�ش������ية 

واجتماعية وثقافية حمددة متار�ض دورها، 

وحتطم الروابط الجتماعي������ة بني النا�ض، 

وتعمل على اإحياء كل ولءات املا�شي ماقبل 

املجتمعي������ة وانتماءات������ه كالطائفية والقبلية 
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والع�شائرية والثنية.. وغريها بحيث ي�شبح 

الكل يف حرب �شد الكل..«

�إ�سكالية �لزمن يف �لعقلية �لعربية

اإن املوق������ف م������ن الزم������ن ياأخ������ذ اأهمية 

كب������رية يف تاريخ احل�ش������ارات، وما زال هذا 

املوقف من الزمن ي�ش������كل املعادلة ال�ش������عبة 

التي تواجه بع�ض الأمم وال�ش������عوب يف م�شار 

تقدمها وح�ش������ارتها. فبع�ض ال�شعوب ومنها 

ال�ش������عوب العربية ما زالت تخ�شى امل�شتقبل 

مب������ا ينطوي علي������ه هذا البع������د الزمني من 

عطاءات ح�ش������ارية اإن�ش������انية، تعي�ض بعقلية 

تاريخية قدمية جتاوزتها احلياة.

زم������ة  ويف �ش������ياق معاجلت������ه لواق������ع الأ

الثقافية واحل�شارية يف الوطن العربي يقدم 

»فوؤاد زكري������ا« حتلياًل لواقع الثقافة العربية 

زمة الثقافية  ال�شائدة. اإذ مييز بني وجهني لالأ

ول يف  يف الوط������ن العربي: يتمث������ل الوجه الأ

عج������ز الواقع عن اللحاق بالفكر. اأما الوجه 

زمة فيتمثل يف اأن يكون الواقع اأكرث  خر لالأ الآ

تطوراً من الفك������ر. اأما اأزمة الثقافة العربية 

فهي لي�ش������ت هنا اأو هناك، اإنها حركة جمود 

آٍن واحد. يف الواقع ويف الفكر يف ا

وي�ش������هد »علي حرب« بدوره على معاناة 

اجلمود يف الثقافة العربية فيقول: اإننا نقي�ض 

كل �شيء على الن�ض: احلياة والواقع والفكر 

والعمل واحلا�رش وامل�شتقبل.

ويتح������دث »زكي جنيب حممود« يف كتابه 

»يف حياتن������ا العقلية« مبرارة ح�ش������ارية عن 

اإ�شكالية الزمن يف احلياة العربية املعا�رشة. 

ومن ثم يرجع القارئ عر مالحظته يف منتهى 

همي������ة واخلطورة اإىل كتاب ال�ش������تعماري  الأ

»الل������ورد كرومر« املو�ش������وم »م�رش احلديثة« 

حي������ث يقول: اإن������ه على يقني ب������اأن م�رش لن 

يام اإىل بلد �شناعي  تتحول يف اأي يوم من الأ

وذلك ل�ش������بب عجيب هو اأن ال�شناعة ترتكز 

أ�شا�شها على دقة الوقت، على  يف �شميمها وا

حني اأن امل�رشيني تنق�شهم هذه الدقة«.

ويرى »اجلابري« باأن التحرر من التبعية 

خر ل ميكن اأن يتم اإل من خالل التحرر  لالآ

من التبعية للما�شي، ما�شينا نحن.

ويف النهاية ميكن القول: ل بد لكل نه�شة 

حّقة من ثورة ابي�شتمولوجية يف العقل، ويف 

م�ش������امني الذهنية العربية الت������ي ميكن اأن 

حترر العقل العربي من قهر اجلمود والك�شل 

والتبعية. 

مفارقات �ملقد�س يف �لعقلية �لعربية.

تع������د اإ�ش������كالية املقد�������ض م������ن اأخط������ر 

أت������ي ه������ذه ال�ش������عوبة من  �ش������كاليات. وتا الإ
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ح�شا�ش������ية املقد�ض نف�ش������ه الذي يالم�ض يف 

حيان النواب�ض الدفينة للوجدان  كثري من الأ

ن�ش������اين. وت�ش������كل خريط������ة العالقة بني  الإ

املقد�������ض والدني������وي حج������ر الزاوية يف فهم 

ن�شانية وحتديد �شماتها  طبيعة املجتمعات الإ

وخ�شائ�ش������ها. وي�ش������كل هذا املقد�ض بزخم 

ح�شوره مف�شاًل حيوياً وهاماً يف بنية الثقافة 

أث������ري الهيمنة للمقد�ض يف  العربية. وحتت تا

أ رحلة العطالة واجلمود  ثقافتنا العربية تبدا

ن�شان العربي. احل�شاري عند الإ

ن�ش������ان وكونه  يف ج������دل العالق������ة بني الإ

العلوي املفرت�ض تكاثفت مقولت القدا�ش������ة 

وجتلت يف في�ض من ال�ش������مات واخل�شائ�ض 

ن�ش������ان اإىل عوامله العلوية.  أ�ش������فاها الإ التي ا

جداد.  باء والأ وو�شل به املطاف اإىل تاأليه الآ

ففكرة املقد�ض تعود اإىل ت�شور اإن�شاين لوجود 

غري مادي وغري مرئي يعلو فوق قوانني املادة 

والطبيعة.

ويف »ل�ش������ان العرب«: القد�ض تنزيه اهلل 

تع������اىل وه������و املتقد�������ض القدو�������ض املقّد�ض. 

ويف املو�ش������وعة العربي������ة: املقد�ض هو كل ما 

يحظى بالحرتام ب�ش������كل مطلق وكل ما هو 

غري قابل للتهت������ك ول يجوز العتداء عليه. 

ويوؤكد الباحثون على البع������د الديني ملفهوم 

عم –ويرتبط املقد�ض  املقد�ض يف الغالب الأ

)باحلرام( فاحلرام هو ال�ش������يء الذي مينع 

أو  لهة ا اإتيان������ه خوفاً من عقاب ال�ش������ماء والآ

ن�شان. عقاب الإ

�شالمي يتحدد املقد�ض يف  ويف الدين الإ

اهلل جل جالله ويف �شخ�ض النبي )�ض( ويف 

كتاب اهلل ثم �شنة نبيه. وبا�شتثناء ذلك فكل 

�شالمية قابلة للمناق�شة  �شياء واملظاهر الإ الأ

والتداول واجلدل.

ويحك������م املقد�ض جمي������ع مظاهر احلياة 

والوجود يف املجتمعات البدائية والتقليدية. 

�ش������ا�ض يخ�ش������ع العامل الدنيوي  وعلى هذا الأ

رادته. للعامل املقد�ض وينتظم لإ

لقد كر�ض )ابن ر�ش������د( حيات������ه العلمية 

انت�ش������اراً للعقل مبقولته ال�ش������هرية: احلق ل 

ي�شاد باحلق بل يعا�شده وي�شهد له.

وتاأ�شي�شاً على هذه املنهجية فاإن اجلانب 

�شالمية اإىل  املقد�ض يف ثقافتنا هو النظرة الإ

�شياء �ش������واء ما تعلق منها بالفرد  مور والأ الأ

أو العالقة بني هذه  أو الك������ون ا أو اجلماع������ة ا ا

�ش������ياء، وهو ال�ش������يء الذي يجب اأن يتمتع  الأ

مة  ن فيه تكمن ذات الأ بالثبات وال�شتقرار لأ

وروحها.

�حلرية و�حلتمية يف �لعقلية �لعربية

رادة واحلرية اأكرث ق�شايا  متثل ق�شية الإ

ن�ش������اين. هل  للتفكري الإ الوج������ود امتحان������اً 

شرّي؟ ن�شان خمرّي اأم م� الإ
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ن�شان  فالقدرية هي اإحالة كلية مل�شري الإ

حداث  على قوى غري اإن�شانية وهي تف�شري لأ

أ�شا�ض تدخل  ن�ش������انية على ا الكون واحلياة الإ

ق������وة اإلهية كونية عليا ت�ش������نع امل�ش������ري دون 

ن�شان والب�رش ويعرف »عمر �شليمان«  تدخل الإ

القدر باأنه: »ما �ش������بق به العل������م، وجرى به 

�شالم  بد«. وكان الإ القلم مما هو كائن اإىل الأ

أبلغ حجة  يف ذاته كتجربة اإن�ش������انية عظيمة ا

رادة يف بناء  على اأهمية الن�شال واجلهاد والإ

ن�شاين املتكامل. الوجود الإ

أ�ش������ا�ض هذه املقدم������ة التاريخية.  وعلى ا

جتد ه������ذه الدرا�ش������ة منحاه������ا املنهجي يف 

حتليل اأحد اأهم عنا�رش التخلف احل�شاري 

يف املجتمعات العربية والذي يتمثل يف طبيعة 

ال������روح التواكلية القدري������ة. ونعني بالقدرية 

هذه احلالة العتقادية التواكلية اأو اجلرية 

ن�شان جميع احلوادث اإىل  التي يحيل فيها الإ

ن�ش������ان  القدر وهي احلالة التي يرى فيها الإ

اأن م������ا يحدث يج������ري باملطلق وف������ق اإرادة 

علوية �ش������ارمة. وانطالقاً م������ن هذه الروؤية 

رادة وميتنع عن  ن�شان اأمره لهذه الإ ي�ش������لم الإ

بذل الن�شاط واجلهد ويعي�ض يف حالة �شلبية 

مطلقة قوامها التواكل وال�شت�شالم وال�شلبية 

املطلقة.

ويف درا�ش������ة »ب������ركات حم������زة« يف م�رش 

عام /1990/ حول: ت�ش������ور طالب اجلامعة 

أّن /91.6%/ من الطلبة  للم�ش������تقبل. تبني ا

يرون اأن امل�شتقبل بيد اهلل مقابل /%96.6/ 

ن�شان العربي هو من منط  من الطالبات، فالإ

تقليدي يخ�ش������ع للطبيعة وي�شت�شلم لقدرية 

حتمية ول يع�شق التغيري بل يخ�شاه.

اإ�صدارات..

- ال���درة امل�شيئ���ة يف الدول���ة الظاهرية: 

�شدر هذا الكتاب عن الهيئة العامة ال�شورية، 

�ش������من احتفالية دم�ش������ق عا�ش������مة للثقافة 

العربي������ة. الكتاب م������ن تاألي������ف: »حممد بن 

عداد له  حممد بن م�رشي«. قام بالتقدمي والإ

ديب والروائي ال�شوري »خريي الذهبي«.  الأ

يقع الكتاب يف /264/ �ش������فحة من القطع 

الو�ش������ط. يقدم فيه املوؤلف ن�شاً ملوؤرخ �شامي 

يف الع�رش اململوكي بروؤية �شامية ملا جرى يف 

ذلك الزمان.

-عجائب املقدور يف اأخبار تيمور: �ش������در 

هذا الكتاب عن الهيئة العامة ال�شورية، �شمن 

احتفالية دم�شق عا�ش������مة للثقافة العربية. 

الكتاب من تاأليف »�ش������هاب الدين اأحمد بن 
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ن�ش������اري«  حممد بن عبد اهلل الدم�ش������قي الأ

املعروف ب� »ابن عرب �ش������اه«. ق������ام باإعداده 

ديب والروائي ال�شوري  وتقدميه و�شبطه الأ

»خري الدين الذهبي«. يتناول الكاتب فيه ما 

�شالمي كله على يد )تيمور  أ�ش������اب العامل الإ ا

لن������ك(. يقع الكتاب يف /350/ �ش������فحة من 

القطع الو�شط.

- ال�شعر العربي يف جزيرة �شقلية: �شمن 

دب العربي«  �شل�ش������لة »درا�ش������ات يف تاريخ الأ

�ش������در عن وزارة الثقافة ال�ش������ورية، الكتاب 

ول حتت عنوان: »ال�شعر العربي يف جزيرة  الأ

�شقلية منذ الفتح حتى نهاية الوجود العربي 

فيها«. الكتاب من تاألي������ف الباحث الدكتور 

أ�ش������امة اختيار(. يقع الكت������اب يف /600/  )ا

�ش������فحة من القطع الكبري. يقدم املوؤلف فيه 

�ش������ورة جلي������ة جلوانب احلياة ال�ش������عرية يف 

جزيرة �ش������قلية بكل حتولته واجتاهاته، مع 

درا�شة مقارنة.

- احلب يف الفل�شفة اليونانية وامل�شيحية: 

�ش������تاذ  يف تق������دمي للباح������ث يف الفل�ش������فة الأ

الراح������ل )اأحم������د حي������در(، ومراجعه قيمة 

للدكتور )علي القيم( �شدر هذا الكتاب عن 

وزارة الثقافة ال�ش������ورية للفيل�شوف والباحث 

واملفكر ال�شوري )اأنطوان مقد�شي(. الكتاب 

عب������ارة ع������ن جمموعة من املحا�������رشات كان 

ألقاها الباحث الراحل على طلبته يف جامعة  ا

دم�شق �ش������من مو�شوعة )احلب يف الفل�شفة 

اليونانية وامل�شيحية(. متثل هذه املحا�رشات 

براأي معديها فل�ش������فة اأنطوان مقد�ش������ي يف 

ال�شخ�ش������انية. م������ع اعتقادنا ب������اأن اأنطوان 

مقد�ش������ي مل يكن �شخ�شانياً بل اإن�شانوياً مزج 

بني املادية واملثالية عر )احلد�ض الرغ�شوين( 

كمنهج ودليل.

العرب���ي  ال�شع���ر  يف  احلوا����ض  ترا�ش���ل   -

القدمي: �شدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة 

ال�ش������ورية، ملوؤلف������ه الباحث الدكت������ور )عبد 

الرحمن حممد الو�ش������يفي(. يقع الكتاب يف 

/156/ �ش������فحة من القط������ع الكبري. يقدم 

املوؤل������ف يف الكتاب: تتبع ودرا�ش������ة لظاهرة 

ترا�ش������ل احلوا�ض يف ال�ش������عر العربي القدمي 

حتلياًل ور�شداً ملالمح تطورها. مع منوذجني 

ندل�ش������ي هما: )ابن حمدي�ض(  يف ال�ش������عر الأ

و)ابن زيدون(.

¥µ
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يف �ضيافة طائر �لفينيق

دعاين طائر الفينيق اإىل رحلة بعيدة يف عمق تاريخ �شورية العريق 

ذهب بك حتى ت�شاهد بعينيك  املوغل يف القدم، قال: تعال معي، لأ

اإن�شانًا �شورّيًا طاملا اأحببته وتكّلمت عنه، وتعّلمت منه، وتكّلمت عنه 

الدنيا بحّب واإعجاب وتقدير..

ال�شتالب  وم�شاكل  »العوملة«  اأترك هموم  اأن  تريدين  وكيف  قلت: 

يف �ضيافة طائر �لفينيق



�لعــــــدد 540  �أيلـــــول   40�2008

يف �ضيافة طائر �لفينيق

الثقايف وغالء املعي�شة، واأذهب معك يف رحلة اأعرف عنها الكثري؟! قال: مهما 

عرفت وتعّلمت، تبقى اجلاهل الذي ل يعرف اإل النزر الي�شري، ا�شعد معي 

ول تخف..

الفرات  فوق  حّلقنا  رحلة طويلة،  �شعودًا يف  الفينيق،  طائر  فوق  ركبت 

العظيم الذي قامت على �شاطئيه اأعظم احل�شارات والقرى واملدن واملمالك.. 

املريبط  ماري وتل ليالن وتل اخلويره وتل موزان وتل براك وتل بيدر وتل 

اجلزيرة  ف��وق  حّلقنا  وغ��ريه��ا..  الع�شارة  وت��ل  وتوتول  وهرقلة  جعرب  وقلعة 

لل�شكن  قابلية  �شورية  مناطق  اأك��رث  وع�شور  ع�شور  عرب  كانت  التي  ال�شورية 

نتاج منذ ع�شور ما قبل التاريخ، وظهرت فيها بدايات »الثورة  وال�شتقرار والإ

الزراعية« يف العامل، وتطّور ح�شارة املدن، اأو التطور املدين الذي اأفرز يف بحر 

لف الثالث قبل امليالد »ممالك« باهرة م�شابهة للمدن  الن�شف الثاين من الأ

التي عرفناها يف بالد الرافدين، يف ح�شارات اأور واأوروك ولر�شا وغريها..

فق البعيد حيث ت�رسق �شم�ض ال�شباح  قلت لنف�شي واأنا اأ�رسح بناظري اإىل الأ

ير�شل  بعد..  ي�شحو  يكد  مل  رقيق  بوجه حمّمر  وحياء  خّفة  من خدرها يف 

ر�ض التي قّدمت اأهم  الدفء والنور: واهلل اإنني لفي �شوق كبري للذهاب اإىل الأ

ثار. حدث يف تاريخ علم الآ

وبلمح الب�رس اأدرك طائر الفينيق ق�شدي وقال: تريد الذهاب اإىل اإيبال، 

رقيم م�شماري..  األف  �شتة ع�رس  اأكرث من  املوؤلفة من  امللكية  املكتبة  �شاحبة 

ثرية يف العامل؟ �شا�شية ملئات املوؤمترات والدرا�شات الأ والتي اأ�شبحت املادة الأ

قلت: هل هي اإيبال اأم عبلة؟
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لهذا  ال�شحيحة  الت�شمية  اأن  واللغوية  ثرية  الأ الدرا�شات  اأو�شحت  قال: 

اأر�شًا  البي�شاء يحد  ال�شيق من احلجارة  ال�رسيط  نها  لأ »عبلة«  املوقع هي 

الكلمة  ت�شتعملون  زلتم  ما  واأنتم  العربية،  املعاجم  عليه  تن�ض  كما  �شمراء 

الدارجة رغم خطئها!!

قلت: وملاذا هذا الهتمام العاملي مبكت�شفات اإيبال؟!

قال: لقد تبني من الُرقم التي اكت�شفت يف الق�رس امللكي الذي يعود اإىل 

اإيبال كانت حا�رسة وا�شعة  اأن  لف الثالث قبل امليالد،  الن�شف الثاين من الأ

النفوذ، ي�شل عدد �شكانها اإىل ربع مليون ن�شمة وكانت ت�شارع القوى املحيطة 

آكاد وماري، وو�شل نفوذها اإىل البحر املتو�شط، بل و�شلت اإىل  بها، وخا�شة ا

�شيناء، وكان طموحها اإمرباطوريًا. وكانت �شيدة التجارة بني ال�رسق والغرب، 

وا�شتطاعت  ال�شوري،  ال�شاحل  من  واخل�شب  ن��ا���ش��ول،  الأ من  امل��ع��ادن  تنقل 

اأن تخلق جمتمعًا راقيًا ذا اإدارة حكيمة، واأبانت اللقى من خ�شب واأحوا�ض 

�شلوب.. ومتاثيل وحلي على تقدم الفن وا�شتقالليته يف ال�شمات والأ

دب يف اإيبال؟! قلت: وماذا عن الأ

واملعاجم  املدر�شة  امليالد  قبل  الثالث  ل��ف  الأ يف  اإيبال  عرفت  لقد  ق��ال: 

املزدوجة، وكتب »املو�شوعات« التي حتتوي معلومات اأ�شا�شية موزعة على اأبواب 

ماكن اجلغرافية، وهناك  املعرفة )نبات- حيوان- معادن..( وهناك لوائح بالأ

ما يدل على اأن اإيبال تف�شلت على املدن ال�شومرية بعبقريتها، فكانت تر�شل 

اإىل هذه املناطق البعيدة عنها الكتب واملعاجم والكّتاب، وت�شتقطب العلماء 

لعقد املوؤمترات العلمية..
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قلت: اإنني اأ�شمع اأ�شوات تراتيل دينية قادمة من معبد املدينة، ترى ماهو 

م�شمون هذه الرتاتيل؟

قال: ما �شمعته هو �شالة اإيبالئية، فيها مايدل على تقّدم على الوثنية 

زمنة: التعددية التي عرفت يف تلك الأ

ر�شني: »رب ال�شموات والأ

ر�ض مل تكن موجودة، واأنت خلقتها؟ اإن الأ

اإن نور النهار مل يكن موجودًا، واأنت خلقته.

مل يكن نور ال�شباح قد اأمرت بخلقه بعد.

اأيها الرب: اأنت الكلمة الفاعله.

اأيها الرب: اأنت الرخاء.

اأيها الرب: اأنت البطولة.

اأيها الرب: اأنت الذي ل مّيل.

لوهية. اأيها الرب: اأنت الأ

ي. اأيها الرب: اأنت الذي ُينجرِّ

بدية؟«. اأيها الرب: اأنت احلياة ال�شعيدة الأ

ن�شان عدو ما يجهله، وح�شارة �شورية  قلت: عد بي يا �شديقي، بالفعل الإ

احل�شارات  اأر���ض  يا  �شورية  يا  عليك  �شالم  ونعلم،  نعرف  مما  بكثري  اأعظم 

جنازات العظيمة يا وطن اخللود ال�رسمدي.. والإ
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